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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI TORNA
PÚBLICO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRA-
TADO:  MAGENTTA  INCORPORADORA E  CONSTRU-
TORA LTDA EPP – 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL –
Nº  004/2022  -  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  Nº.
001/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2021 –
PROCESSO:  022/2021.  Objetivo:  PRORROGAÇÃO
DE  PRAZO  DO  CONTRATO  ADIMINSTRATIVO  Nº.
001/2022,  CUJO  OBJETO  É  A:  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA  PARA  DESENVOLVIMENTO  DE  PROJETO
TÉCNICO E LAUDO PARA SUBSTITUIÇÃO DO TELHA-
DO NO EDIFÍCIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUARI. VALOR DO CONTRATO PERMANECE-
RÁ O MESMO. PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 2 meses
contados  a  partir  do  dia  06  de  Março de  2022.
DO: 01.02.04.122.0001.1300.4.4.90.51.00; FICHA: 020;
FONTE: 100. Araguari, 04 de março de 2022 – Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto – Presidente da Câ-
mara Municipal de Araguari.
_________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REA-
LIZADA NO DIA PRIMEIRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL
E VINTE E DOIS.  A Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais,  reuniu-se ordinariamente
no dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e
dois,  terça-feira,  às  oito  horas,  em sua sede pró-
pria,  situada na Rua Coronel  José Ferreira  Alves,
número 758,  nesta  cidade.  O presidente  da Câ-
mara,  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, solicitou ao primeiro-secretário
que  fizesse  a  chamada.  I-  PRIMEIRA  CHAMADA-
Responderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/
Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  a
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e os Verea-
dores  Leonardo Rodrigues  da Silva  Neto/Republi-
canos  -  presidente,  Marcus  Vinícius  Duarte/Repu-
blicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota  -vice-presidente,  Sebastião  Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL -primeiro-secretário,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL. Então o presidente, in-
vocando  a  proteção  de  Deus  e  em  nome  do
povo  araguarino,  declarou  aberta  a  sessão  e,
após a execução dos Hinos Nacional e do Municí-
pio,  solicitou  ao  primeiro-secretário  que  fizesse  a
leitura da ata da sessão anterior e das correspon-
dências recebidas. II- LEITURA DA ATA DA SESSÃO
ANTERIOR-  Foi  lida  a  ata  da  sessão  ordinária  da
Câmara, realizada no dia vinte e cinco de janeiro
de dois mil e vinte e dois. III- LEITURA DAS CORRES-
PONDÊNCIAS RECEBIDAS- Primeiramente, foi comu-
nicado  ao plenário  que  o  Decreto  Legislativo  n.
1.162, de 25 de janeiro de 2022, foi publicação na
edição n. 382 do Diário Oficial Eletrônico do Legis-
lativo Municipal. Ofícios enviados pelo prefeito do
Município: a) n.s 3.312, 3.316, 3.317, 3.332/2022, em
resposta aos requerimentos n.s 4.073, 4.074, 4.075,
3.867/2021,  da  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB;  b)  n.s  3.280,  3.284/2022;  3.420,  3.528,
3.546,  3.553/2021,  em resposta aos requerimentos
n.s 3.611, 3.614, 3.361, 3.620, 3.621, 3.612/2021, do

Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC;  c)  n.s
3.544/2021; 079, 086, 3.318, 3.319/2022, em resposta
aos  requerimentos  n.s  3.883,  3.984,  4.185,  4.096,
4.098/2021, da Vereadora Débora de Sousa Dau/
PSC;  d)  n.s  3.281,  3.311,  3.335/2022,  em resposta
aos requerimentos n.s 3.469, 3.988, 3.886/2021, da
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL; e)
n.s  3.305,  3.309,  3.310,  3.321,  3.326,  3.331,
3.334/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.996,  3.995,  3.998,  4.002,  4.186,  3.810,  3.637/2021,
da  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB;  f)  n.
3.327/2022,  em  resposta  ao  requerimento  n.
3.555/2021,  do  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB; g) n.s 3.313, 3.341/2022, em resposta aos
requerimentos  n.s  4.010,  4.019/2021,  do  Vereador
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos; h) n.s 3.545,
3.560/2021,  3.330/2022,  em  resposta  aos  requeri-
mentos  n.s  3.753,  3.751,  3.909/2021,  do  Vereador
Paulo  César  Pereira/Democratas;  i)  n.  085/2022,
em resposta ao requerimento n. 4.131/2021, do Ve-
reador  Renato  de  Almeida/PSC;  j)  n.s  3.278,
3.323/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.422, 4.025/2021, do Vereador Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota;  k)  n.s  088,  3.304/2022,  em resposta
aos requerimentos n.s 3.847, 3.920/2021, do Verea-
dor Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade; l)
n.s 3.324, 3.325/2021, 083, 3.279, 3.288, 3.308, 3.325,
3.333,  3.344/2022,  em resposta aos requerimentos
n.s  3.584,  3.583,  3.932,  3.243,  3.686,  3.931,  4.043,
3.685, 3.933/2021, do Vereador Sebastião Joaquim
Vieira/PSL;  m)  n.s  3.516,  3.517/2021,  3.320,  3.324,
3.329/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.691, 3.851, 3.940, 4.049, 4.053/2021, do Vereador
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota; n) n. 075/2022,
em resposta ao requerimento n. 3.149/2021, do Ve-
reador  Wellington  Resende  da  Silva/PL;  o)  n.
3.550/2021,  em  resposta  ao  requerimento  n.
3.788/2021,  do  Vereador  Wilian  Marques  Postigo/
PL; p) n.s 3.468, 3.540, 3.551, 3.552, 3.561/2021, 076,
3.314, 3.315, 3.322, 3.337, 3.340/2022, em resposta
aos  requerimentos  n.s  3.696,  3.822,  3.797,  3.290,
3.735,  3.958,  3.922,  4.066,  4.019,  4.042,  4.008/2021,
subscritos por diversos vereadores; q) n. 101/2022,
encaminhando o saldo bancário referente ao pe-
ríodo de dezessete a vinte e um de janeiro do cor-
rente; r) n. 144/2022, encaminhando e solicitando
urgência  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.
9/2022,  que “Referenda o  Convênio n.  016/2021,
que entre si celebraram o Município de Araguari e
o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araguari,
dando outras providências”; s) n. 102/2022, enca-
minhando e solicitando urgência  na apreciação
do projeto de lei n. 10/2022, que “Institui o Progra-
ma Municipal de Incentivo ao Esporte que objeti-
va o recebimento, a captação e a destinação de
recursos  financeiros  a  benefício  de  projetos  des-
portivos e paradesportivos no âmbito do Município
de  Araguari,  dando  outras  providências”;  t)  n.
153/2022,  encaminhando  e  solicitando  urgência
na apreciação do projeto de lei  n.  11/2022,  que
“Autoriza a aquisição pelo Município de Araguari,
por desapropriação, em razão de utilidade públi-
ca, por via amigável ou judicial, de parte dos imó-
veis que especifica, declarados de utilidade públi-
ca pelo Decreto n. 026, de26 de janeiro de 2022,
dando outras providências”; u) n. 154/2022, enca-

minhando e  solicitando urgência  na apreciação
do projeto de lei n. 12/2022, que “Autoriza o Muni-
cípio de Araguari a celebrar Acordo de Coopera-
ção com a Associação Brasileira de Cidadania e
Desenvolvimento, visando a realização de jogos e
treinamento  de  Equipes  de  Voleibol,  durante  as
competições de Voleibol da Superliga B e Campe-
onato  Mineiro  de  Voleibol  masculino,  dando ou-
tras providências.” V- APRESENTAÇÃO SEM DISCUS-
SÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir re-
lacionados  solicitaram ao prefeito,  por  meio  dos
requerimentos:  1)  Clayton  Francisco  Brazão/PSC:
a) n. 271/2022- que sejam isentas dos exames ad-
missionais as pessoas que participaram do proces-
so seletivo da educação, por já terem realizado os
exames no final do ano anterior; que sejam convo-
cadas as recreadoras aprovadas no concurso de
dois mil e dezesseis e que aguardam no cadastro
reserva,  bem  como  os  assistentes  sociais;  b)  n.
273/2022-  construção  de  uma  nova  Unidade  de
Pronto Atendimento – UPA; que seja estabelecido,
no  Centro  de  Referência,  um  horário  específico
para a vacinação dos trabalhadores contra a Co-
vid-l9, disponibilizando mais médicos e com horá-
rio de funcionamento de segunda-feira a domin-
go, até às vinte e duas horas; colocação de mais
cadeiras  e  bebedouros  na  tenda  instalada  ao
lado da UPA, que conta com apenas um médico
para  atendimento;  que  sejam  mantidos  os  vinte
leitos  na  Santa  Casa  de  Misericórdia;  c)  n.
275/2022- criação do Departamento de Licitação
em cada secretaria do Município; 2) Clayton Fran-
cisco  Brazão/PSC,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
272/2022- aplicação de produto para impermea-
bilização das estradas do Município, verificando a
durabilidade das manutenções, teste que já esta-
ria  sendo realizado no Município  de Bom Despa-
cho; 3) Débora de Sousa Dau/PSC: a) n. 276/2022-
realização de processo seletivo para contratação
de veterinários, a fim de colocar em funcionamen-
to o Castramóvel, visando diminuir o problema de
abandono e o aumento de animais nas vias públi -
cas,  pois  as  atividades  estariam  paralisadas  por
falta de profissionais; b) n. 277/2022- implantação
do  método  terapêutico  de  equoterapia,  para
apoiar o trabalho já existente por meio da Associ-
ação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE,
possibilitando que o atendimento seja estendido a
todas as pessoas que necessitem do tratamento;
c) n. 278/2022- que seja criado no Município, um
cemitério público para o sepultamento de animais
de pequeno e grande porte,  de  forma gratuita;
ressaltou a proponente que, o fato de ser cobrado
pelo  serviço,  atualmente,  acaba  acarretando  o
descarte  incorreto  dos  animais;  d)  n.  281/2022-
que seja realizada a roçagem na estrada vicinal
conhecida como Trilha da Dona Irene, localizada
na região da Bocaina, melhorando a visibilidade e
segurança dos veículos e das pessoas que a utili-
zam  para  fazer  trilha;  4)  Débora  de  Sousa Dau/
PSC,  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  n.
279/2022- esclarecimentos sobre a falta de psiqui-
atra  para  atendimentos  no  CAPS  -  Núcleo  de
Atenção à Saúde Mental, e no CAPS Infantil,  difi-
cultando o acesso a receitas com prescrição de
medicamentos; que informe se existe previsão de
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solucionar o problema; 5) Denise Cristina Lima de
Andrade/PL: a) n. 283/2022- que determine o pa-
gamento  de gratificação aos  técnicos  de enfer-
magem que atuam nas Unidades Básicas de Saú-
de - UBS e nas Estratégias de Saúde da Família -
ESF, responsáveis por grande parte do trabalho na
área de saúde, especialmente nas ações da aten-
ção básica; b) n. 284/2022- que encaminhe proje-
to de lei estabelecendo o pagamento do adicio-
nal de produtividade aos enfermeiros que atuam
nas Unidades de Estratégia Saúde da Família - ESF,
exercendo uma jornada de quarenta horas sema-
nais, enquanto que a jornada semanal dos enfer-
meiros das Unidades Básicas de Saúde - UBS seria
de vinte horas; c) n. 285/2022- instalação de cer-
cas no entorno dos reservatórios de água existen-
tes nos bairros, designando um servidor (bombeiro)
para atuar em cada uma das baterias, para evitar
a presença de usuários de drogas e vândalos; d)
n. 286/2022- construção de um calçadão ao longo
das Ruas Antônio Mordente Filho e Antônio de An-
drade  Machado,  nos  Loteamentos  Parque  dos
Flamboyants/Gaivotas  (Bairro  Milenium),  com  a
instalação de lixeiras e a devida urbanização; rei-
terando pedido formulado no ano anterior;  e)  n.
287/2022-  realização de  reparos  na Rua Horácio
de Morais  (Bairro  Milenium),  considerando que o
asfalto foi  completamente danificado pelo tráfe-
go de caminhões que transportam material para
reparar  a erosão existente  em um dos  trilhos  da
Vale; f) n. 288/2022- que informe se existe o serviço
de zeladoria nas praças de Araguari; se afirmativa
a  resposta,  encaminhar  relação  detalhando  o
nome da praça, do zelador responsável e o horá-
rio de trabalho; se negativa, informar o motivo do
não cumprimento do compromisso assumido com
a proponente; 6) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n.
289/2022- que sejam oferecidas oficinais no Centro
de Convivência de Amanhece de acordo com o
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, Política
Nacional de Assistência Social (PNAS) e Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
disponibilizando  servidores  das  áreas  pertinentes
para atendimento de famílias e indivíduos em situ-
ação de vulnerabilidade e risco social;  aquisição
de materiais para equipar e impulsionar o Centro
de Convivência de Amanhece, tendo como obje-
tivo reforçar o atendimento à população que pro-
cura  os  serviços  da  rede  socioassistencial;  b)  n.
290/2022-  que  para  crianças  matriculadas  nos
Centros Municipais de Educação Infantil- CMEIs se-
jam garantidas vagas diretas nos Centros Educaci-
onais  Municipais  -  CEM’s,  sem a necessidade de
inscrição  no  site  ou  passar  por  sorteio;  c)  n.
291/2022- que para cumprimento da Lei Federal n.
12.587,  de 3 janeiro  de 2012,  seja encaminhado,
com  urgência,  o  Plano  de  Mobilidade  Urbana,
com  as  atualizações  e  adequações  necessárias,
considerando ter mais de quatro anos a legislação
do Município - Lei n. 5.793, de 8 de setembro de
2016; d) n. 292/2022- que em parceria com a rede
estadual de ensino, seja criado cadastro municipal
de crianças e adolescentes que estão fora da es-
cola,  entre  quatro  e  dezessete,  objetivando ma-
pear os locais que necessitam de mais vagas es-
colares, razões que levam à evasão escolar, e au-

xiliar  no  desenvolvimento  de  políticas  públicas
para  manter  crianças  e  jovens  nas  escolas;  que
seja realizada busca ativa escolar dos que estari-
am fora da escola, garantindo a rematrícula e a
permanência na escola; e) n. 293/2022- que sejam
aprimorados  os  sistemas  educacionais  visando  a
inclusão da pessoa com deficiência - Lei Federal
n. 13.146, de 6 de julho de 2015, garantindo condi-
ções  de  acesso,  permanência,  participação  e
aprendizagem,  por  meio da oferta de serviços e
de  recursos  de  acessibilidade  que  eliminem  as
barreiras  e  promovam  a  inclusão  plena;  f)  n.
294/2022-  utilização  de  energia  fotovoltaica  nos
Centros Municipais  de Educação Infantil  -  CMEIs,
nos Centros Educacionais Municipais - CEMs e de-
mais órgãos da Prefeitura Municipal e da Superin-
tendência de Água e Esgoto - SAE; g) n. 295/2022-
aquisição de máscaras para as crianças matricu-
ladas nos Centros Municipais de Educação Infantil
-  CMEIs  e  nos  Centros  Educacionais  Municipais  -
CEM’s,  para  combater  a  disseminação  da  nova
onda  do  coronavírus;  h)  n.  296/2022-  conclusão
das obras de asfaltamento nas Ruas Walter Santia-
go e Pica-Pau (Bairro Santiago); i) n. 297/2022- en-
caminhando para análise,  anteprojeto de lei  dis-
pondo sobre o direito de preferência na matrícula
e na transferência de matrícula em Centros Muni-
cipais de Educação Infantil - CMEIs e Centros Edu-
cacionais  Municipais  -  CEMs,  para  dependentes
de mulheres em situação de violência doméstica
e familiar; j) n. 298/2022- que a vacinação de cri-
anças seja disponibilizada na Unidade Básica de
Saúde da Família - UBSF São Sebastião I e II, local
também  próximo  dos  Bairros  Goiás  parte  alta,
Sewa  (assentamento),  evitando  o  deslocamento
de muitas  famílias  que  têm  dificuldade de  levar
seus filhos para receberem a imunização; amplia-
ção do horário de vacinação, pois os pais que tra-
balham não conseguem levar as crianças dentro
do prazo; k) n. 300/2022- realização de limpeza no
imóvel  número  150  (abandonado)  da  Avenida
Belo  Horizonte,  esquina  com  a  Rua  Pires  do  Rio
(Bairro Santiago), devido ao descarte de lixo próxi-
mo ao local; segundo informações de moradores
do setor,  os herdeiros não possuem condições fi-
nanceiras para determinar a execução do serviço;
7)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  a)  n.  302/2022-
que solicite  a intercessão do deputado estadual
Raul José de Belém junto ao governo do Estado,
visando a instalação de uma Unidade Básica de
Saúde no antigo prédio do Centro de Apoio Espe-
cializado  -  CAE,  localizado  na Praça José  Rodri-
gues Alves; b) n. 304/2022- aquisição de aparelhos
de ginástica em aço inox para instalação nas ave-
nidas e praças, por serem mais resistentes e com
baixo custo de manutenção; contratação de es-
tagiários do curso de educação física para auxilia-
rem os  que praticam exercícios;  contratação de
vigias e auxiliares de limpeza, para realização de
manutenção nas áreas; c) n. 305/2022- criação de
equipe multidisciplinar em cada unidade educaci-
onal do Município, composta por psicólogos, fono-
audiólogos, fisioterapeutas, neuropsicopedagogo,
assistentes sociais e terapeutas ocupacionais; d) n.
306/2022- encaminhando para análise, anteproje-
to de lei instituindo o polo de atividades físicas ao

ar livre; 8) Eunice Maria Mendes/PSB, Giulliano Sou-
sa Rodrigues/PSB,  Marcus Vinícius Duarte/Republi-
canos, Wilian Marques Postigo/PL: n. 303/2022- pa-
gamento do adicional de insalubridade aos servi-
dores públicos que trabalham na Farmácia Munici-
pal; 9) Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos:  a)  n.  310/2022-  realização de  limpeza no
bolsão  existente  no Residencial  Madri,  em frente
ao Centro Educacional Municipal - CEM Rosânge-
la de Fátima Cardoso Rodrigues, pois o mato cres-
ceu bastante devido as chuvas, podendo ocasio-
nar  acidente de trânsito ou a queda de alguma
criança;  b)  n.  311/2022-  realização  de  limpeza,
poda das árvores e capina do mato na Praça do
Centro  de Artes  e  Esportes  Unificados  –  CEU,  na
projeção da Rua Doutor Sebastião Campos, Resi-
dencial Monte Moriá; c) n. 312/2022- revitalização
do parque infantil (parquinho) da Praça do Centro
de Artes e Esportes Unificados – CEU, na projeção
da  Rua  Doutor  Sebastião  Campos,  Residencial
Monte Moriá; d) n. 313/2022- que encaminhe pro-
jeto de lei autorizando a implantação de internet
gratuita,  wi-fi  livre,  em  algumas  praças  públicas,
terminais de ônibus e em áreas de lazer; 10) Mar-
cus  Vinícius  Duarte/Republicanos:  a)  n.  314/2022-
que informe se existem profissionais (médicos, en-
fermeiras) trabalhando na Unidade Básica de Saú-
de da Contenda,  que estaria  fechada na maior
parte dos dias,  encaminhando o cronograma de
abertura da unidade durante a semana; abertura
da referida unidade de saúde todos os dias, com
enfermeira para efetuar a triagem dos pacientes,
e com atendimento médico pelo menos uma vez
na semana, não deixando desamparados os mo-
radores da região, sem receber os primeiros aten-
dimentos, como aferição pressão arterial, teste de
glicemia; em anexo, abaixo-assinado da comuni-
dade; b) n. 315/2022- execução do serviço de ro-
çagem na área localizada na Rua Antônio Mor-
dente Filho esquina com a Rua Claudinei  Roose-
velt  Della  Posta (Bairro  Milenium),  em caráter  de
urgência; c) n. 316/2022- que a empresa VLI, após
concluir as obras que estariam sendo executadas
na cratera existente no Bairro Milenium, efetue o
recapeamento das  Ruas  Antônio Mordente Filho,
Horácio de Morais, Claudinei Roosevelt Della Pos-
ta,  danificadas  devido  ao  transporte  de  pedras
para conter o avanço das erosões; d) n. 317/2022-
reposição da lâmpada em frente ao número 595
da Rua Albino Carpanêda Pinho (Bairro Milenium);
e) n. 318/2022- construção de calçamento na Pra-
ça Valquíria Carvalho Araújo, localizada na proje-
ção da Rua Antônio  Mordente Filho (Bairro  Mile-
nium), pois o trânsito de veículos não permite que
a passagem de pedestres ocorra com segurança;
f) n. 319/2022- que sejam adotadas medidas para
a disponibilização dos dez leitos de UTI  da Santa
Casa  de  Misericórdia  (atualmente  desativados),
para o atendimento  de vítimas  da Covid-19;  11)
Paulo César Pereira/DEM: a) n.  321/2022- que se-
jam  disponibilizados  mais  profissionais  para  infor -
mar sobre a situação dos pacientes e orientar os
familiares e acompanhantes na Unidade de Pron-
to Atendimento – UPA; b) n. 323/2022- informações
sobre a situação do Conselho do Plano Diretor do
Município de Araguari, responsável pelo acompa-
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nhamento,  controle,  fiscalização da implementa-
ção e gestão do Plano Diretor do Município, avali-
ando  investimentos  destinados  a  concretizar  os
objetivos,  diretrizes,  planos,  programas  e  projetos
urbanísticos e ambientais; c) n. 324/2022- elabora-
ção de  plano  para  a  aplicação dos  recursos  fi-
nanceiros do Fundo de Urbanização conforme di-
retrizes previstas na Lei Federal n. 10.257, de 10 de
julho de 2001, Estatuto da Cidade, possibilitando o
acompanhamento das prioridades e o seu desen-
volvimento;  d)  n.  325/2022-  encaminhando  para
análise, anteprojeto de lei instituindo a Campanha
Permanente de Orientação e Conscientização so-
bre  o  Envelhecimento  Ativo  e  Saudável;  e)  n.
326/2022- encaminhando para análise, anteproje-
to  de  lei  instituindo  a  Semana  do  Paradesporto,
com inclusão no calendário oficial de eventos do
Município; f) n. 327/2022- que por meio de parce-
ria com o Instituto Master de Ensino Presidente An-
tônio Carlos- IMEPAC, seja disponibilizado o Expres-
so Saúde para a realização de exames médicos e
testes da Covid-19 nas pessoas que frequentam as
aulas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de
Esportes; 12) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Paulo
César Pereira/DEM: n. 322/2022- instalação de par-
que infantil (parquinho) e de academia ao ar livre
na área verde  situada no  Residencial  Solar  Park
Bela  Vista;  13)  Renato  de  Almeida/PSC:  a)  n.
328/2022-  realização  de  manutenção  nas  bocas
de lobo existentes na Praça Augusto Diniz esquina
com  a  Rua Osvaldo  Vilela  Rodovalho  (Bairro  de
Fátima);  b)  n.  329/2022-  realização de operação
tapa-buracos  na  Rua  João  Jorge  Netto,  Lotea-
mento Portal do Cerrado III; c) n. 330/2022- que se-
jam tomadas providências imediatas com relação
ao  sistema  de  drenagem  em  frente  ao  número
1.027 da Avenida Orlando César Vieira (Bairro Goi-
ás parte alta); d) n. 331/2022- conclusão das obras
de  pavimentação  asfáltica  nas  Ruas  José  Luiz
França, José Monteiro de Araújo e Romualdo Coe-
lho (Bairro Vieno); e) n. 332/2022- equiparação sa-
larial  dos  operadores  de  máquinas  da  Prefeitura
com os  operadores  de  máquinas  da Superinten-
dência de Água e Esgoto – SAE, por exercerem a
mesma função; f)  n. 333/2022- que encaminhe o
cronograma da troca e manutenção dos  mata-
burros  disponibilizados  pelo  deputado  estadual
Raul José de Belém para as regiões de Ararapira,
Cambaúba, Macaúba e Bom Jardim; 14) Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL:
a)  n.  334/2022-  execução  de  obras  de  patrola-
mento, cascalhamento e nivelamento no final da
Rua Orozimbo Medeiros e vias adjacentes, no Dis-
trito de Piracaíba;  que estude a possibilidade de
concluir a pavimentação asfáltica na referida via
e adjacentes; b) n. 337/2022- que sejam designa-
dos  um  médico/clínico  geral  e  um  odontólogo
para atender na Unidade Básica de Saúde da re-
gião do Barracão; execução de manutenção na
estrutura da referida unidade; 15) Débora de Sou-
sa Dau/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian
Marques Postigo/PL: n. 335/2022- instalação de ca-
çamba ou lixeira nas estradas da região do Porto
dos Barreiros,  sentido Caldas Novas, pois  a lixeira
de plástico que existia no local foi furtada ou quei -
mada junto com o lixo; 16) Rodrigo Costa Ferreira/

Patriota:  a)  n.  336/2022- realização de operação
tapa-buracos nas vias centrais  -  Rua Coronel Pó-
voa (em frente ao número 120 e no cruzamento
com a Rua Carolina Marques), Rua Carolina Mar-
ques (entre a Rua Coronel Póvoa e a Avenida Mi-
nas Gerais),  Rua Nader Cury (entre as Ruas  Pais-
sandú e Natal Mujalli), e na Rua Orlando Luiz Cle-
mente  (Bairro  Independência);  revitalização  as-
fáltica na Rua Natal Mujalli, nos cruzamentos com
a Rua Nader Cury  e com a Praça Farid Nader  -
Centro; b) n. 339/2022- instalação de lâmpadas de
LED na Rua Padre Feijó (Bairro Jardim Regina) e na
Rua Natal Mujalli (Centro); c) n. 340/2022- constru-
ção de banheiros nas Praças Manoel Bonito, Getú-
lio Vargas, Farid Nader, Teresinha França de Lima,
para  funcionamento  em  horário  comercial,  dis-
pondo de zelador para realizar fiscalização e ma-
nutenção; 17)  Eunice Maria Mendes/PSB, Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota:  n.  338/2022-  designação
de um médico/clínico geral para atender na Uni-
dade Básica de Saúde do Distrito de Santo Antô-
nio e Contenda; que informe o motivo da frequen-
te falta de médicos nas regiões rurais, que há dois
meses estariam sem atendimento; que sejam ado-
tadas  providências  para  solucionar  o  problema;
18)  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade:
a) n. 341/2022- instalação de academia ao ar livre
na Praça Waldomiro Barbosa (Bairro dos Bosques);
b) n. 343/2022- execução de obra para a conten-
ção de água pluvial  na Rua Amapá e na Praça
da Constituição,  até a Rua Coronel  José Ferreira
Alves,  pois  o  grande volume causa prejuízos  aos
moradores  da área central,  sem solução para o
problema; c) n. 344/2022- construção de banhei-
ros nas principais  praças da região central,  para
funcionamento  em  horário  comercial,  com  zela-
dor  para  fiscalização  e  manutenção,  sendo  as
Praças  Manoel  Bonito,  Getúlio  Vargas,  Farid  Na-
der, Teresinha França de Lima; d) n. 345/2022- exe-
cução  do  serviço  de  pintura  estratigráfica  nas
Ruas Otacílio Pinto de Oliveira, Geraldo Nonato e
Lourdes Rodrigues da Cunha (Bairro Novo Horizon-
te); e) n. 348/2022- execução de obras para dre-
nagem de água em frente  ao  número  1.281  da
Rua Joaquim Barbosa, pois forma um piscinão no
período chuvoso, dificultando o acesso ao comér-
cio existente no local;  f)  n.  349/2022- criação da
guarda municipal,  com a finalidade de executar
policiamento ostensivo, preventivo, uniformizado e
aparelhado, na proteção à população, bens, ser-
viços e principalmente para a proteção do patri-
mônio público municipal e suporte à Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais; 19) Eunice Maria Men-
des/PSB,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarie-
dade: n. 342/2022- que informe se o aumento, de
trinta e três por cento, concedido pelo governo fe-
deral será repassado aos professores do Município;
20)  Paulo  César  Pereira/DEM,  Sebastião  Alves  Ri-
beiro  Júnior/Solidariedade:  n.  347/2022-  que  seja
notificada a empresa de telefonia Oi, para realizar
limpeza no terreno de sua propriedade onde es-
tão instaladas antenas de telefonia, localizado na
Rua das Palmeiras esquina com a Rua do Patrocí-
nio (Bairro Palmeiras do Império); 21) Sebastião Jo-
aquim  Vieira/PSL:  a)  n.  351/2022-  construção  da
rede de drenagem pluvial  da Avenida Calimério

Pereira de Ávila, na extensão da Praça Sérgio Pa-
checo até  o  Residencial  Jardim  Interlagos;  b)  n.
352/2022- que encaminhe projeto de lei reajustan-
do o valor da produtividade dos técnicos de en-
fermagem e dos auxiliares de saúde bucal;  c)  n.
353/2022- que estude a possibilidade de efetuar o
pagamento referente ao Previne Brasil aos servido-
res, que não receberam desde o ano passado, fal-
tando apenas à publicação; d) n. 354/2022- enca-
minhamento de projeto de lei alterando a nomen-
clatura do cargo de recreador para professor de
educação infantil; reiterando o pedido constante
do requerimento  4.149/2021;  e)  n.  355/2022-  que
seja efetuado o pagamento do abono concedi-
do, no final do ano passado, aos servidores lota-
dos na saúde mental, para os que estavam parci-
almente  de  férias  (fragmentadas),  com períodos
trabalhados no mês de janeiro; f) n. 356/2022- que
seja  regularizada  a  suspensão  da  contagem  de
prazo para concessão aos servidores públicos de
quinquênio, anuênio e demais vantagens, por não
existir nenhuma norma federal prorrogando o pra-
zo  de  31  de  dezembro  de  2021,  previsto  na  Lei
Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020; g)
n. 357/2022- recapeamento asfáltico da Rua Leo-
poldo  Fernandes  (Bairro  Paraíso);  h)  n.  358/2022-
instalação  de  lâmpadas  de  LED  na  Rua  Padre
Gusmão (Bairro Paraíso); i) n. 359/2022- que estude
a possibilidade de excluir a necessidade de apre-
sentação,  pelo  beneficiário  do  Programa  Minha
Casa, Minha Vida, de certidão do Cartório, no va-
lor  de  trinta  e  cinco  reais,  para  comprovar  que
não  possui  outro  imóvel,  considerando  que  esta
declaração já seria apresentada no ato da inscri-
ção;  j)  n.  360/2022-  que  nos  próximos  concursos
públicos  municipais  sejam  incluídas  vagas  para
professores em artes marciais, taekwondo, capoei-
ra,  judô,  karatê,  kung  fu  e  muay  thai;  k)  n.
362/2022- que encaminhe projeto de lei para pos-
sibilitar o pagamento do piso salarial nacional aos
agentes comunitários de saúde e aos agentes de
combate a endemias, no valor de um mil setecen-
tos e cinquenta reais, a partir da folha de janeiro
do corrente ano,  considerando que o Congresso
Nacional disponibilizou no orçamento da União, oi-
tocentos milhões de reais, como forma de garantir
o  pagamento;  l)  n.  363/2022-  regularização  dos
imóveis  da  Companhia  de  Habitação  de  Minas
Gerais – COHAB, localizados nos Bairros Paraiso e
Bairro  Ouro  Verde  (Residencial  Alvorada),  para
possibilitar a entrega das escrituras; m) n. 364/2022-
- elaboração de projeto de lei alterando o Decre-
to n.  145,  de 24 de agosto de 2020,  que regula-
menta o pagamento da gratificação de produtivi-
dade aos  servidores  que exercem atribuições  no
Departamento de Recursos Humanos da Secreta-
ria Municipal de Administração, estendendo o be-
nefício a todos os servidores que desempenham a
mesma função, não somente aos lotados no cita-
do  departamento;  reiterando  pedido  constante
do requerimento 2.553/2021, quando  foi informa-
do de que, cessado o período de vigência da Lei
Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de
2020,  seria  analisada  a  matéria;  n)  n.  365/2022-
que seja efetuado o pagamento do abono con-
cedido no final do ano passado aos servidores lo-
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tados na saúde mental, também aos vigias, servi-
ços gerais,  conforme previsto no art.  6º da Lei n.
6.494, de 20 de dezembro de 2021; 22) Eunice Ma-
ria  Mendes/PSB,  Sebastião  Joaquim Vieira/PSL:  n.
361/2022- que encaminhe projeto de lei reajustan-
do, em trinta e três vírgula vinte e três por cento, o
valor do piso do magistério para dois mil e vinte e
dois, passando a ser no valor de três mil oitocentos
e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centa-
vos, a partir da folha de janeiro do corrente ano,
conforme previsão constante das Portarias Intermi-
nisteriais n. 3, de 25 de novembro de 2020, e n. 10,
de 20  de dezembro de  2021;  23)  Denise  Cristina
Lima  de  Andrade/PL,  Sebastião  Joaquim  Vieira/
PSL: n. 366/2022- instalação de bancos de concre-
to, lixeiras e pena d’água nas quadras de peteca,
de areia, inclusive nas que serão inauguradas; 24)
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 367/2022-
construção de uma nova Unidade Básica de Saú-
de da Família - UBSF no Bairro Santa Helena, pois a
atual  não  dispõe  de  espaço  adequado  para
atender os moradores; b) n. 368/2022- pagamento
de  produtividade  aos  funcionários  contratados
como  auxiliar  de  dentista,  benefício  concedido
aos  concursados;  c)  n.  369/2022-  instalação  de
placas  identificando o  nome das  ruas  no Lotea-
mento Portal dos Ipês I e II, pois seria grande a difi-
culdade de localizar endereços para efetuar en-
tregas;  d)  n.  370/2022-  realização  de  operação
tapa-buracos em frente aos números 529 e 720 da
Rua  Elias  Peixoto  (Bairro  Santa  Helena);  e)  n.
371/2022-  realização  de  limpeza  no  entorno  da
antena localizada na projeção das Ruas Elias Pei-
xoto,  Aimorés,  Coronel  Póvoa  e  João  de  Araújo
(Bairro Santa Helena); f) n. 372/2022- realização de
manutenção nos banheiros do Cemitério Bom Je-
sus e do Cemitério Park, instalando chuveiro para
os servidores tomarem banho após o fim do expe-
diente;  g)  n.  373/2022-  desenvolvimento  de  um
aplicativo próprio para os motoristas do Município,
considerando que as plataformas existentes, como
a Uber, repassam aos motoristas apenas sessenta
por cento do valor da corrida; e com a platafor-
ma própria,  esse  percentual  poderá  ser  elevado
até noventa e cinco por cento; 25) Wilian Marques
Postigo/PL: a) n. 374/2022- que seja disponibilizada
uma patrola e uma retroescavadeira para realizar
manutenção nas ruas da cidade que não são as-
faltadas; b) n. 375/2022- recuperação da estrada
de acesso a fazenda da região de São José dos
Verdes (próximo a Queda D'água), utilizada pela
Superintendência de Água e Esgoto - SAE para tra-
tamento  de água e esgoto;  c)  n.  376/2022-  que
seja ampliada a largura do leito da estrada vicinal
de acesso à região da Patrona, nos trechos mais
estreitos,  que  não  possibilitam  o  cruzamento  de
dois veículos; d) n. 377/2022- execução dos servi-
ços de capina, varrição e roçagem no Posto da
Polícia Militar Rodoviária na MG-223, km 114 Ara-
guari,  pois  o mato estaria atrapalhando a visibili -
dade; e) n. 379/2022- realização de reparos para
conter o vazamento de água em frente ao núme-
ro 196 da Rua Oswaldo Cruz (Distrito de Amanhe-
ce); f) n. 380/2022- concessão de área para a ins-
talação  da  empresa  Silmar  Rosa  Caetano,  que
atua com pavimentação de pedras em calçadas,

e funciona atualmente em local impróprio, na Rua
Otacílio  Pinto  de  Oliveira,  número  1.070  (Bairro
Novo  Horizonte),  causando  transtornos  para  os
moradores do setor; 26) Sebastião Joaquim Vieira/
PSL, Wilian Marques Postigo/PL: n. 378/2022- paga-
mento do abono rural, previsto no art. 133 da Lei
Complementar n. 41, de 30 de junho de 2006, aos
agentes  comunitários  de saúde do Programa Es-
tratégia de Saúde da Família, que prestam serviço
na zona rural, considerando não existir mais o im-
pedimento  estabelecido  pela  Lei  Complementar
Federal  n.  173,  de 27 de maio de 2020;  encami-
nhamento de projeto de lei complementar promo-
vendo a adequação na referida lei municipal, que
não permite o pagamento do benefício “os mem-
bros das equipes dos Programas de Saúde da Fa-
mília - PSF’s”;  27) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB:
a)  n.  381/2022-  contratação  ou  designação  de
uma assistente social para atender na Policlínica,
em tempo integral; b) n. 382/2022- que informe a
quantidade de testes realizados por  mês e fluxo-
grama para testagem dos suspeitos da Covid-19;
c) n. 383/2022- realização de testagem em massa
da Covid-19,  buscando identificar  assintomáticos
para evitar a propagação do vírus; d) n. 384/2022-
sanitização de todas as unidades de saúde, inclu-
indo a Policlínica e a Secretaria Municipal de Saú-
de; e) n. 385/2022- roçagem da grama na Praça
José  Sebastião  dos  Santos  (Bairro  Milenium),  em
frente  à  Igreja  Nossa  Senhora  da  Abadia;  f)  n.
386/2022- que seja intensificada a limpeza e retira-
da dos lixos das unidades de saúde, especialmen-
te nos pontos de vacinação contra a Covid-19; g)
n.  387/2022- credenciamento de mais  leitos para
atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS,
considerando  que  a  quantidade  disponível  não
estaria atendendo a demanda; h) n. 388/2022- no-
tificação da empresa responsável pelas obras de
recapeamento na Avenida Santos Dumont, devi-
do aos vários problemas apresentados no serviço
executado;  i)  n.  390/2022-  instalação de  acade-
mia ao ar livre na Praça Marilda Helena Silva Mi-
guel (Bairro Jardim Regina); j) n. 391/2022- instala-
ção de redutor de velocidade próximo ao número
151 (Unidade Básica de Saúde) da Avenida Miguel
Assad Debs (Bairro Santa Terezinha); k) n. 392/2022-
melhoria no trânsito em frente ao número 218 da
Rua Irmã Margarida (Bairro dos Bosques); 28) Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL:  n.  389/2022-  asfaltamento  da  Rua
Cornélia  Josefá  da  Cunha  (Bairro  Amorim);  29)
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.
393/2022-  instalação de consultório odontológico
no  Centro  Educacional  Municipal  Justino  Rodri-
gues da Cunha (zona rural da Água Clara) e na
Unidade  Básica  de  Saúde  –  UBS  do  Residencial
Portal dos Ipês, conforme emenda impositiva apre-
sentada com essa finalidade; b) n. 394/2022- con-
clusão da obra de instalação de faixa de cami-
nhada no canteiro central da Avenida Mato Gros-
so, no trecho compreendido entre os Supermerca-
dos União e Tejotão; c) n. 395/2022- que seja dada
mais  publicidade aos serviços  de coleta seletiva,
inclusive com a divulgação da rota do caminhão
coletor,  por meio das redes sociais  da Prefeitura;
realização de campanhas para incentivar a práti-

ca de separação dos resíduos; d) n. 396/2022- ins-
talação de lâmpadas de LED na Rua Júlio César
de Sousa (Bairro dos Bosques); e) n. 397/2022- que
seja adotado sistema de escalonamento de des-
conto para pagamento à vista, no corrente ano,
do Imposto Predial  e Territorial  Urbano -  IPTU,  nos
moldes  do  modelo  adotado  pelo  Município  de
Uberlândia, que apresentou três datas para paga-
mento da cota única, com descontos de dez, oito
e  cinco por  cento;  f)  n.  398/2022-  execução  de
projeto de jardinagem, arborização e paisagismo
no entorno da Estação Marciano Santos, no Distri-
to de Amanhece, onde está sendo implantada a
biblioteca digital,  transformando o local  em uma
praça, para melhor utilização do espaço, com op-
ções de lazer e bem-estar; g) n. 399/2022- realiza-
ção de limpeza nos cemitérios do Distrito de Flores-
tina e dos povoados de Campo Redondo e Santo
Antônio;  que sejam realizadas as ações necessá-
rias para garantir a limpeza e conservação dos ci -
tados  cemitérios.  O  Vereador  Clayton  Francisco
Brazão/PSC solicitou ao deputado federal José Vi-
tor de Resende Aguiar (requerimento n. 274/2022),
a apresentação de projeto de lei estabelecendo
penalidade para o servidor que maltratar o usuá-
rio do Sistema Único de Saúde – SUS, lembrando
que, por desacato a um servidor público, o cida-
dão  pode  ser  condenado  de  seis  meses  a  dois
anos de detenção. A Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC solicitou ao reitor do Instituto Master  de
Ensino Presidente Antônio Carlos- IMEPAC, José Jú-
lio Lafayette (requerimento n. 280/2022), a implan-
tação do serviço de atendimento veterinário gra-
tuito, por meio do ônibus Expresso Saúde Animal,
disponibilizando  consulta,  vermifugação,  dentre
outros procedimentos básicos para cães e gatos,
cujo cuidador não tem renda suficiente para arcar
com as despesas médicas dos animais. Os Verea-
dores  Eunice Maria Mendes/PSB,  Leonardo Rodri-
gues  da  Silva  Neto/Republicanos  e  Paulo  César
Pereira/DEM efetuaram a retirada do projeto  de
decreto  legislativo  n.  91/2021,  que  institui  a  Co-
menda Zumbi dos Palmares. Na sequência, a Ve-
readora  Eunice  Maria  Mendes/PSB  apresentou  o
projeto de decreto legislativo n. 7/2022, que “Insti-
tui a Comenda Zumbi dos Palmares.” A Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL e o Vereador
Paulo  César  Pereira/DEM  solicitaram  o  envio  de
ofício de pêsames (requerimento n. 282/2022) à fa-
mília de Maria de Fátima Pereira Cardoso. A Vere-
adora Denise Cristina Lima de Andrade/PL e o Ve-
reador  Paulo  César  Pereira/DEM apresentaram o
projeto de decreto legislativo n. 8/2022, que “Con-
cede o Título de Cidadão Honorário de Araguari
ao  Excelentíssimo Senhor  Luiz  Carlos  Salgado.”  A
Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB  apresentou
os requerimentos: a) n. 299/2022, solicitando o en-
vio de ofício de pêsames a senhora Valdina e fa-
mília, pelo falecimento de Júlio Louzada Resende;
b) n. 301/2022, solicitando ao capitão Fabrício Sil -
va Araújo, comandante da Segunda Companhia
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que determi-
ne a poda de árvores no imóvel abandonado nú-
mero  da Avenida Belo  Horizonte  esquina com a
Rua Pires do Rio (Bairro Santiago), pois as raízes e
galhos estariam danificando os muros e a fiação
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dos imóveis vizinhos, e, segundo informações dos
moradores  da  região,  os  herdeiros  não possuem
condições  financeiras  para  determinar  a  execu-
ção do serviço;  c)  moção de aplauso n.  8/2022,
ao  secretário  municipal  de  Educação,  Gilmar
Gonçalves Chaves, pelo dinâmico trabalho desen-
volvido e cuidados junto à rede de inspeção do
Núcleo de Apoio e Inclusão – NAI, de atendimento
às crianças com Transtorno do Espectro do Autis-
mo  –  TEA.  Os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB e Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos solicitaram o envio de ofício de pêsa-
mes (requerimento n. 307/2022) à família de Antô-
nio Jader Lopes. O Vereador Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos apresentou os requeri-
mentos n.s 308/2022 e 309/2022, requerendo a for-
mação de comissão especial para analisar e emi-
tir parecer, respectivamente, à proposta de Emen-
da à Lei  Orgânica do Município  n.  97/2022,  que
“Altera a redação dos §§ 1º e 4º do art. 54, da Lei
Orgânica do Município de Araguari-MG, dispondo
sobre o processo de votação nominal do veto”, e
ao  projeto  de  decreto  legislativo  n.  5/2022,  que
“Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercí-
cio de 2017 (dois mil  e dezessete).” A Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB e o Vereador Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos solicitaram o en-
vio  de  ofício  de  pêsames  (requerimento  n.
320/2022) à família de João Dias Neto. O Vereador
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota apresentou moção
(n. 9/2022) de aplauso ao subsecretário de Desen-
volvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Douglas
Cabido,  pelos  relevantes  serviços  prestados  em
prol  da  população,  especialmente  por  meio  do
Programa  de  Regularização  Fundiária  Urbana-
REURB, visando garantir o direito de moradia a to-
dos; também agradecendo a presença do subse-
cretário no Distrito de Piracaíba, para lançamento
do REURB-PEA. O Vereador Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade apresentou os requerimentos:
a) 346/2022, solicitando ao Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, por meio do Institu-
to Nacional  de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, para que efetue a entrega do título de do-
mínio de lotes às cinquenta e oito famílias do As-
sentamento Ezequias dos Reis, e quarenta e duas
famílias  do  Assentamento  Bom  Jardim,  que  por
mais de vinte anos aguardam pelo documento; b)
n. 350/20212, solicitando ao presidente da Câma-
ra Municipal que informe o número de decretos le-
gislativo para serem entregues. A Vereadora Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio
Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/
PSC,  Denise  Cristina Lima de Andrade/PL,  Eunice
Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sou-
sa Rodrigues/PSB,  Marcus Vinícius Duarte/Republi-
canos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/So-
lidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Walte-
mir Rodrigues Neves/Patriota, Wilian Marques Posti-
go/PL,  apresentaram  os  requerimentos  n.s
400/2022  e  401/2022,  com aprovação tácita  por
conter o número regimental de assinaturas, solici-
tando a dispensa dos interstícios regimentais para

discussão e votação dos projetos de lei n. 5/2022 e
de lei  complementar n.  2/2022,  respectivamente.
Os  Vereadores  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  e
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota  solicitaram  o
envio  de  ofício  de  pêsames  (requerimento  n.
402/2022) à família de Marilúcia Roberto Borges. A
Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC e os Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Ro-
drigues  da Silva  Neto/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota e Se-
bastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  apre-
sentaram  o  projeto  de  resolução  n.  1/2022,  que
“Altera a redação do art. 34, do § 2º do art. 35, e
dos arts.  273 e 274 da Resolução n. 99, de 17 de
dezembro de 2021, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Araguari, Estado
de Minas  Gerais.”  IV-  LEITURA  DE  PARECERES-  Os
presidentes  das  comissões  permanentes  a  seguir
relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara
pareceres aos projetos em tramitação, conforme
disposto no art. 90 do Regimento Interno. A Comis-
são  Permanente  de  Legislação  e  Justiça  emitiu
pareceres pela aprovação dos projetos: a) de lei
n. 241/21021 (Rua Divina Nunes); b) de lei n. 6/2022
(Altera Lei n. 5.681, de 3 de fevereiro de 2016- Sis-
tema  de  Proteção  das  Áreas  Verdes);  c)  de  lei
complementar n. 2/2022 (altera Lei Complementar
n. 62, de 30 de setembro de 2009- Plano de Car-
gos e Carreiras da Câmara Municipal), com o Ve-
reador  Paulo  César  Pereira/DEM  assinando  em
substituição ao Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/
Patriota (membro da Mesa da Câmara); d) de de-
creto  legislativo  n.s  98/2021,  99/2021,  100/2021,
101/2021, 102/2021, 103/2021, 104/2021, 1/2022, ho-
menageando respectivamente Gustavo Henrique
Cunha  Debs,  Beatriz  Marques  Bertoldo,  Gustavo
da Cruz Caetano, Marcelo de Moura, Wilson José
Fernandes, Fabrício Fonseca, Celso Martins do Nas-
cimento, Igor Arci Gomes; nos pareceres aos pro-
jetos de decreto legislativo n.s 101/2021, 102/2021,
103/2021,  104/2021,  a  Vereadora  Denise  Cristina
Lima  de  Andrade/PL  assinou  em  substituição  ao
Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicano
(proponente).  A  Comissão  Permanente  de  Servi-
ços Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Ha-
bitação, Política Urbana e Rural emitiu pareceres
pela  aprovação  dos  projetos  de  lei  n.  219/2021
(Praça  Celso  Rodrigues  do  Nascimento  Filho),  n.
241/2021, n. 5/2022 (permuta de área para cons-
trução do novo centro administrativo),  n.  6/2022,
de lei complementar n. 1/2022 (altera Lei Comple-
mentar n. 38, de 17 de outubro de 2005- bens pú-
blicos municipais), de lei complementar n. 2/2022)-
com o Vereador Paulo César Pereira/DEM assinan-
do  em  substituição  ao  Vereador  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota (membro da Mesa da Câmara). A
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas emitiu pareceres pela aprova-
ção dos projetos de lei  n.  6/2022,  de lei comple-
mentar  n.  2/2022.  A  Comissão  Permanente  de
Meio Ambiente emitiu parecer pela aprovação do
projeto de lei n. 6/2022. A Comissão Especial, com-
posta pela Vereadora Denise Cristina Lima de An-
drade/PL - presidente, e pelos Vereadores Walte-
mir  Rodrigues  Neves/Patriota–  vice-presidente  e
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade-

membro,  emitiu  pareceres  pela  aprovação  dos
projetos  de  decreto  legislativo  n.s  98/2021,
99/2021,  100/2021,  101/2021,  102/2021,  103/2021,
104/2021, 1/2022, sendo que nos três primeiros pro-
jetos  citados,  o  Vereador  Clayton  Francisco  Bra-
zão/PSC assinou em substituição a Vereadora De-
nise Cristina Lima de Andrade/PL (proponente). VI-
ORADORES INSCRITOS-  Encontravam-se inscritos  e
dispensaram  o  uso  da  palavra,  os  Vereadores
Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Débora  de  Sousa
Dau/PSC,  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wilian Marques Pos-
tigo/PL,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade. VII- SEGUNDA CHA-
MADA- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,
Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ri -
beiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wel-
lington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Posti -
go/PL. VIII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS
EM PAUTA- Encontravam-se na pauta desta sessão
ordinária os  projetos  a seguir  relacionados;  ante-
cedendo cada votação, foi anunciada a discus-
são da matéria. Em votação o projeto de decreto
legislativo  n.  89/2021,  de  autoria  da  Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, foram aprovados
por dezesseis votos: a) pareceres da Comissão Per-
manente de Legislação e Justiça e da Comissão
Especial;  b)  projeto  de  decreto  legislativo  n.
89/2021 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação,  efetuando  as  necessárias  correções
quanto aos  aspectos  gramatical  e lógico,  sendo
que referido projeto, promulgado pelo presidente
da Câmara, foi convertido no Decreto Legislativo
n. 1.163, de 1º de fevereiro de 2022, que “Conce-
de o Título de Cidadã Honorária de Araguari a Ex-
celentíssima Senhora Rosana Ferreira Lima Nobre.”
Na sequência, foi apreciado o veto parcial à pro-
posição de lei n. 135, de 30 de novembro de 2021,
em votação secreta e observadas as normas regi-
mentais  desta.  Para  atuar  como  escrutinadores,
foram nomeados a Vereadora Denise Cristina Lima
de Andrade/PL e o Vereador Paulo César Pereira/
Democratas.  Na  apreciação do  veto,  responde-
ram a chamada e votaram dezessete vereadores.
Apurados os  votos,  o  presidente anunciou os  se-
guintes resultados: a) parecer da Comissão Perma-
nente de Legislação e Justiça, favorável ao veto
parcial, reprovado por dezessete votos; b) parecer
da Comissão Permanente de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas, contrário ao veto parcial,
aprovado por treze votos (quatro contra); c) foi re-
jeitado por dezessete votos, o veto parcial à pro-
posição de lei n. 135, de 30 de novembro de 2021,
que “ Estima a receita e fixa a despesa do orça-
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mento fiscal do Município de Araguari para o exer-
cício financeiro de2022” (emendas n.s 7-II, 7-III, 33,
36, 38 e 39 ao Anexo XXIV – Emendas LOA-2022),
enviado  pelo  prefeito  por  meio  do  ofício  n.
3.529/2021. Em votação o projeto de lei  comple-
mentar n. 2/2022, de autoria da Mesa da Câmara,
foram aprovados por dezesseis votos: a) pareceres
das Comissões Permanentes de Legislação e Justi -
ça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Co-
mércio, Habitação, Política Urbana e Rural, de Fi-
nanças, Orçamento e Tomada de Contas; b) pro-
jeto de lei complementar n. 2/2022 e o parecer da
Comissão Permanente de Redação que, após efe-
tuar as necessárias correções quanto aos aspectos
gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto fi -
nal no parecer e transformou esse na Proposição
de Lei Complementar n. 1, de 1º de fevereiro de
2022, que “Introduz alterações na Lei Complemen-
tar n. 62, de 30 de setembro de 2009, que dispõe
sobre o Plano de Cargos e Carreiras da Câmara
Municipal de Araguari, cria cargos de provimento
em comissão, altera o número de pontos por gabi-
nete  e  dá  outras  providências.”  No  parecer  da
Comissão Permanente de Redação ao supracita-
do  projeto,  os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos  e
Waltemir  Rodrigues Neves/Patriota,  assinaram em
substituição  aos  Vereadores  Leonardo  Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota e Débora de Sousa Dau/PSC (membros
da Mesa da Câmara). Em votação o projeto de lei
n. 5/2022, de autoria do Executivo, foram aprova-
dos por dezesseis  votos:  a) pareceres das Comis-
sões Permanentes de Legislação e Justiça, de Ser-
viços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Ha-
bitação, Política Urbana e Rural, de Finanças, Or-
çamento e Tomada de Contas, de Meio Ambien-
te; b) projeto de lei n. 5/2022 e o parecer da Co-
missão Permanente de Redação que, após efetu-
ar as necessárias correções quanto aos aspectos
gramatical e lógico, especialmente aglutinando o
texto das alíneas dos incisos I  e II  do art.  1º, bem
como do inciso I do § 1º do art. 3º, aos respectivos
incisos e parágrafo, por não haver desdobramen-
to das matérias, e registrando a íntegra do texto fi -
nal  no parecer  e transformando esse na Proposi-
ção de Lei n. 9,  de 1º de fevereiro de 2022, que
“Autoriza o Município de Araguari  a desafetar as
áreas  que  especifica,  para  fins  de  permuta  em
área destinada à construção do novo centro ad-
ministrativo do Município de Araguari (paço muni-
cipal),  e da nova sede da Câmara Municipal de
Araguari, dando outras providências” (Loteamen-
to Residencial Jardim Interlagos). IX- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi apro-
vada sem restrições, por dezesseis votos, a ata da
sessão ordinária da Câmara, realizada no dia vinte
e cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois. X- DIS-
CUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram
aprovados,  por  dezesseis  votos:  a)  requerimentos
n.s 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,

336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402/2022;
b) moções de aplauso n.s 8 e 9/2022. Em virtude
da  aprovação  do  requerimento  n.  308/2022,  foi
constituída  comissão  especial,  composta  pelos
Vereadores Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Clayton
Francisco Brazão/PSC, Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos,  para analisar  e emitir  parecer  à pro-
posta de Emenda à Lei Orgânica do Município n.
97/2022. Em virtude da aprovação do requerimen-
to  n.  309/2022,  foi  constituída comissão especial,
composta pelos Vereadores Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebasti-
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, para anali-
sar e emitir parecer ao projeto de decreto legislati-
vo n. 5/2022. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO-  Ficaram para  a  ordem do dia  da próxima
sessão, extraordinária, os projetos de lei n.s 9,  10,
11/2022. XII- CHAMADA FINAL- Responderam a Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Verea-
dores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clay-
ton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora
de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato
de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Se-
bastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL.O presidente Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos agradeceu
a  presença  de  todos,  convocou  os  vereadores
para a próxima sessão da Câmara, extraordinária,
a realizar-se às nove horas do dia quatro de feve-
reiro do corrente ano; e, às treze horas e vinte mi-
nutos, declarou encerrada a sessão. Câmara Mu-
nicipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 1º
de fevereiro de 2022. Ata aprovada sem restrições,
por treze votos. Sala das sessões, em 8 de fevereiro
de  2022.  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos-presidente; Vereadora Débora
de Sousa Dau/PSC- segunda-secretária. 
_________________________________________________
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS,
REALIZADA NO DIA QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS
MIL E VINTE E DOIS. A Câmara Municipal  de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se extraordi-
nariamente no dia quatro de fevereiro de dois mil
e vinte e dois,  sexta-feira, às nove horas, em sua
sede própria, situada na Rua Coronel José Ferreira
Alves, número 758, nesta cidade. O presidente da
Câmara,  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, solicitou a segunda-secretária
que fizesse a chamada dos Vereadores. I- PRIMEI-
RA  CHAMADA-  Responderam  a  Vereadora  Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio
Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/
PSC -  segunda-secretária,  Eunice Maria Mendes/

PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos - presidente, Paulo César Perei-
ra/Democratas,  Renato de Almeida/PSC, Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota - vice-presidente, Sebastião
Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Wellington  Re-
sende da Silva/PL,  Wilian Marques Postigo/PL.  En-
tão o presidente, invocando a proteção de Deus
e em nome do povo araguarino, declarou aberta
a sessão e solicitou a segunda-secretária que fizes-
se a leitura do edital de convocação e das corres-
pondências recebidas, pois a ata da sessão anteri-
or seria apreciada em outra oportunidade. II- EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO- “O presidente da Câmara
Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais, e, conforme dispos-
to no art. 23, § 4º, III, da Lei Orgânica do Município,
c/c art. 107, II e § 2º, da Resolução n. 99, de 17 de
dezembro de 2021 - Regimento Interno, convoca
os senhores vereadores para uma sessão extraordi-
nária,  a realizar-se no dia quatro (4) de fevereiro
de dois  mil  e vinte  e  dois  (2022)  –  sexta-feira,  às
nove (9) horas, no recinto próprio deste Legislativo,
para  a  apreciação  dos  projetos  de  lei:  1)  n.
9/2022,  que “Referenda o  Convênio n.  016/2021,
que entre si celebraram o Município de Araguari e
o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araguari,
dando  outras  providências”;  2)  n.  10/2022,  que
“Institui o Programa Municipal de Incentivo ao Es-
porte que objetiva o recebimento, a captação e
a destinação de recursos  financeiros  a benefício
de projetos desportivos e paradesportivos no âm-
bito do Município de Araguari, dando outras provi-
dências”; 3) n. 11/2022, que “Autoriza a aquisição
pelo Município  de Araguari,  por  desapropriação,
em razão de utilidade pública,  por  via amigável
ou judicial,  de parte dos  imóveis  que especifica,
declarados de  utilidade pública  pelo Decreto  n.
026, de 26 de janeiro de 2022, dando outras provi-
dências.”  Câmara Municipal  de Araguari,  Estado
de Minas Gerais, em 1º de fevereiro de 2022.” Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos-presi-
dente.” O edital de convocação foi publicado na
edição n. 383 do Diário Oficial Eletrônico do Legis-
lativo Municipal. III-  LEITURA DAS CORRESPONDÊN-
CIAS RECEBIDAS- O prefeito do Município enviou o
ofício n. 3.336/2022, em resposta ao requerimento
n. 3.826/2021, do Vereador Marcus Vinícius Duarte/
Republicanos.  Ofício  subscrito  pelos  membros  da
Comissão Permanente de Serviços Públicos, Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urba-
na e Rural, comunicando que, a partir de dois de
fevereiro  do  corrente  ano,  a  Vereadora  Eunice
Maria Mendes/PSB passou a ocupar a presidência
da  Comissão,  sendo  vice-presidente  o  Vereador
Wilian Marques Postigo/PL, e membro o Vereador
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota.  Ofícios  enviados
pelo Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL, justifi -
cando sua ausência nas sessões ordinárias da Câ-
mara, realizadas nos dias dezoito e vinte e cinco
de janeiro do corrente ano. Então, foi comunicado
ao plenário que a Mesa da Câmara, para os fins
do disposto no inciso X, do art. 44, da Resolução n.
99, de 17 de dezembro de 2021- Regimento Inter -
no da Câmara, combinado com o § 1º do art. 1º,
da Lei n. 5.806, de 29 de setembro de 2016, aca-
tou as justificativas e deferiu os pedidos, conside-
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rando que o Vereador Sebastião Joaquim Vieira/
PSL  apresentou  atestados  firmados  pela  doutora
Valéria Batista de Amorim Alves (CRM-MG 86.018)
e  pelo  doutor  João  Carlos  Rodrigues  de  Morais
(CRM-MG 49.519). IV- APRESENTAÇÃO SEM DISCUS-
SÃO DE PROPOSIÇÕES- A Vereadora Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Eu-
nice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Paulo
César  Pereira/Democratas,  Renato  de  Almeida/
PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Al-
ves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joa-
quim  Vieira/PSL,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresentaram  os  re-
querimentos  n.s  403/2022,  404/2022  e  405/2022,
com  aprovação  tácita  por  conter  número  regi-
mental de assinaturas, solicitando a dispensa dos
interstícios  regimentais  para  discussão e votação
dos projetos de lei  n.s  9/2022, 10/2022 e 11/2022,
respectivamente.  V-  LEITURA  DE  PARECERES-  Os
presidentes  das  comissões  permanentes  a  seguir
relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara
pareceres  aos  projetos  em pauta,  conforme dis-
posto no art. 79 do Regimento Interno. As Comis-
sões Permanentes de Legislação e Justiça, de Ser-
viços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Ha-
bitação,  Política  Urbana  e  Rural,  e  de  Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, emitiram pare-
ceres  pela  aprovação  dos  projetos  de  lei  n.s
9/2022,  10/2022  e  11/2022;  nos  pareceres  da pri-
meira comissão citada, a Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB assinou em substituição ao Vereador
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB (ausente). A Comis-
são Permanente de Esporte, Lazer e Turismo emitiu
parecer  pela  aprovação  do  projeto  de  lei  n.
10/2022, com o Vereador Wilian Marques Postigo/
PL assinando em substituição a Vereadora Denise
Cristina Lima de Andrade/PL  (ausente).  A Comis-
são  Permanente  de  Saúde  e  Assistência  Social
emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei
n. 9/2022. A Comissão Permanente de Meio Ambi-
ente  emitiu  parecer  pela  aprovação  do  projeto
de  lei  n.  11/2022.  VI-  SEGUNDA  CHAMADA-  Res-
ponderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/So-
lidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Ve-
readoras Débora de Sousa Dau/PSC, Eunice Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos, Paulo César Pereira/Democratas,
Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/
Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarie-
dade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Wellington
Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.
VII-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  PROJETOS  EM
PAUTA- Encontravam-se na pauta desta sessão ex-
traordinária os projetos a seguir  relacionados; an-
tecedendo  cada  votação,  foi  anunciada  a  dis-
cussão da matéria. Em votação o projeto de lei n.
9/2022, de autoria do Executivo, foram aprovados
por  treze votos:  a)  pareceres das Comissões Per-
manentes de Legislação e Justiça, de Serviços Pú-
blicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação,
Política Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, de Saúde e Assistência Social;

b) projeto de lei n. 9/2022 e o parecer da Comis -
são Permanente de Redação que, após efetuar as
necessárias  correções  quanto  aos  aspectos  gra-
matical e lógico, registrou a íntegra do texto final
no parecer  e transformou esse na Proposição de
Lei n. 10, de 4 de fevereiro de 2022, que “Referen-
da o Convênio de n. 016/2021, que entre si cele-
braram o Município de Araguari e o Hospital Santa
de Misericórdia de Araguari,  dando outras provi-
dências” (transferência de cento e setenta e oito
mil e duzentos reais, para tratamento de infecção
pelo coronavírus,  segundo gestão de Sistema de
Informação  Hospitalar  –  SIHSUS).  Em  votação  o
projeto de lei n. 10/2022, de autoria do Executivo,
foram aprovados por treze votos: a) pareceres das
Comissões  Permanentes  de  Legislação e  Justiça,
de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comér-
cio, Habitação, Política Urbana e Rural, de Finan-
ças, Orçamento e Tomada de Contas, de Esporte,
Lazer e Turismo; b) projeto de lei n. 10/2022 e o pa-
recer da Comissão Permanente de Redação que,
após efetuar as necessárias correções quanto aos
aspectos  gramatical  e lógico,  registrou a íntegra
do texto  final  no parecer  e  transformou  esse  na
Proposição de Lei n. 11, de 4 de fevereiro de 2022,
que “Institui o Programa Municipal de Incentivo ao
Esporte que objetiva o recebimento, a captação
e a destinação de recursos financeiros a benefício
de projetos desportivos e paradesportivos no âm-
bito do Município de Araguari, dando outras provi-
dências.” Em votação o projeto de lei n. 11/2022,
de autoria do Executivo, foram aprovados por tre-
ze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes
de  Legislação  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,
Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habitação, Políti-
ca Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e To-
mada de Contas,  de Meio Ambiente;  b)  projeto
de lei n. 11/2022 e o parecer da Comissão Perma-
nente de Redação que, após efetuar as necessá-
rias correções quanto aos aspectos gramatical e
lógico, registrou a íntegra do texto final no parecer
e transformou esse na Proposição de Lei n. 12, de 4
de  fevereiro  de  2022,  que  “Autoriza  a  aquisição
pelo Município  de Araguari,  por  desapropriação,
em razão de utilidade pública,  por  via amigável
ou judicial,  de parte  dos  imóveis  que especifica,
declarados  de utilidade pública pelo Decreto n.
026, de26 de janeiro de 2022, dando outras provi-
dências” (objetivando o prolongamento da Aveni-
da Miguel Assad Debs, com a consequente dupli-
cação das pistas de rolamento já implantadas em
quadras  confrontantes no Bairro Independência).
VIII- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram
para a ordem do dia da próxima sessão ordinária,
os  projetos:  de lei  n.s  219/2021,  241/2021,  6/2022;
de lei complementar n. 1/2022; de decreto legisla-
tivo  n.s  98/2021,  99/2021,  100/2021,  101/2021,
102/2021, 103/2021, 104/2021, 1/2022. IX- CHAMA-
DA FINAL-  Responderam a Vereadora  Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coe-
lho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Bra-
zão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/
PSC,  Eunice Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo César
Pereira/Democratas, Renato de Almeida/PSC, Ro-

drigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribei-
ro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/
PSL,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Mar-
ques Postigo/PL; ausentes na sessão, a Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL e os Vereado-
res Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Waltemir  Rodri-
gues  Neves/Patriota.  Em  seguida,  o  presidente
agradeceu a presença de todos, convocou os Ve-
readores para a próxima sessão ordinária, a reali-
zar-se às oito horas do dia oito de fevereiro de dois
mil e vinte e dois. E, às nove horas e quarenta mi-
nutos, declarou encerrada a sessão. Câmara Mu-
nicipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 4
de fevereiro de 2022. Ata aprovada sem restrições,
por treze votos. Sala das sessões, em 8 de fevereiro
de 2022.   Vereador  Leonardo Rodrigues  da Silva
Neto/Republicanos-  presidente; Vereadora Débo-
ra de Sousa Dau/PSC- segunda-secretária.
_________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REA-
LIZADA NO DIA OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E
VINTE E DOIS. A Câmara Municipal de Araguari, Es-
tado de Minas Gerais, reuniu-se ordinariamente no
dia  oito  de  fevereiro  de  dois  mil  e  vinte  e  dois,
terça-feira, às oito horas, em sua sede própria, situ-
ada na Rua Coronel  José Ferreira Alves,  número
758, nesta cidade. O vice-presidente da Câmara,
Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, assumin-
do  a  presidência  dos  trabalhos,  solicitou  a  se-
gunda-secretária  que  fizesse  a  chamada.  I-  PRI-
MEIRA  CHAMADA-  Responderam  a  Vereadora
Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton
Francisco Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de
Sousa  Dau/PSC-segunda-secretária,  Eunice  Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Paulo César Pereira/
DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota-vice-presi-
dente,  Sebastião Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarieda-
de,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Mar-
ques Postigo/PL. Então, invocando a proteção de
Deus e  em nome do povo araguarino,  declarou
aberta  a  sessão  e solicitou  a  segunda-secretária
que fizesse a leitura das atas das sessões anteriores
e das correspondências recebidas. II- LEITURA DAS
ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES- Foram lidas as atas
das sessões da Câmara, ordinária e extraordinária,
realizadas  respectivamente  nos  dias  primeiro  e
quatro de fevereiro dois mil e vinte e dois. III- LEITU -
RA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Primeira-
mente, o presidente comunicou ao plenário: que
em cumprimento ao disposto no § 7º,  do art.  54,
da Lei Orgânica do Município, promulgou, no dia
sete de fevereiro de 2022, dispositivos integrantes
do “Anexo XXIV  –  Emendas LOA-2022”,  da Lei  n.
6.476, de 20 de dezembro de 2021, que “Estima a
receita e fixa a despesa do orçamento fiscal  do
Município de Araguari para o exercício financeiro
de 2022”, considerando a rejeição do veto parcial
pelo plenário e que o prefeito, por meio do ofício
n. 174/2022, comunicou que não iria promulgar a
matéria;e que os citados dispositivos promulgados,
bem como o Decreto Legislativo n. 1.163, de 4 de
fevereiro de 2022, foram publicados na edição n.
385 do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Muni-
cipal.  Ofício  n.  183/2022,  enviado  pelo  prefeito,
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encaminhando o projeto de lei complementar n.
3/2022,  que “Promove alterações na Lei  n.  6.502,
de 20 de dezembro de 2021, que criou a Funda-
ção de Esportes e da Juventude do Município de
Araguari,  transforma a mencionada entidade do
poder público municipal em Fundação Municipal
de Esportes e Paradesporto – FAMEP, e transforma
ainda  a  Secretaria  Municipal  de  Políticas  Sobre
Drogas em Secretaria Municipal  da Juventude e
Políticas Sobre Drogas, e dá outras providências.”
Ofício enviado pelo Vereador Marcus Vinícius Du-
arte/Republicanos,  justificando  sua  ausência  nas
sessões ordinárias da Câmara,  que serão realiza-
das nos dias oito, quinze e vinte e dois de fevereiro
do corrente ano. Então, foi comunicado ao plená-
rio que a Mesa da Câmara, para os fins do dispos -
to no inciso X, do art. 44, da Resolução n. 99, de 17
de dezembro de 2021- Regimento Interno da Câ-
mara, combinado com o § 1º do art. 1º, da Lei n.
5.806, de 29 de setembro de 2016, acatou a justifi -
cativa  e  deferiu  o  pedido,  considerando  que  o
Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos
apresentou atestado firmado pelo doutor Clayton
Fernandes  (CRM-MG  39.369).  IV-  APRESENTAÇÃO
SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores
a seguir  relacionados solicitaram ao prefeito,  por
meio dos requerimentos:1) Débora de Sousa Dau/
PSC: a) n. 406/2022- que encaminhe cópia das no-
tas fiscais referentes a compra, nos últimos seis me-
ses,  de  alimentos  (ração,  feno)  para  os  animais
que  vivem  no  Curral  Municipal,  especificando
como são armazenados e distribuídos;  instalação
de contêiner para depósito desses alimentos que,
se mal armazenados,  podem fermentar  e causar
danos à saúde dos animais; b) n. 407/2022- cadas-
tramento e mapeamento dos carroceiros e cata-
dores de recicláveis,  visando a regularização das
categorias,  possibilitando  que,  tanto  as  pessoas
quanto os animais recebam maior atenção do po-
der  público,  com  direitos  preservados  e  deveres
cumpridos; c) n. 408/2022- retirada dos peixes so-
breviventes do Bosque John Kennedy, lembrando
que  por  meio  de  ato  criminoso  (provavelmente
envenenamento), foram mortos os que ocupavam
uma das fontes; instalação de câmeras de video-
monitoramento no local;  d)  n.  409/2022- conces-
são do reajuste do piso salarial aos professores da
rede municipal de ensino; e) n. 410/2022- disponi-
bilização de plano de saúde para os professores
da rede municipal de ensino; f) n. 411/2022- revita-
lização das entradas da cidade, melhorando a in-
fraestrutura,  iluminação, plantio  de árvores,  plan-
tas e grama, sinalização e estética urbana; 2) Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL: a) n. 412/2022- que seja disponibiliza-
do, na rede pública de saúde, o exame de avalia-
ção de risco fetal, para rastreio de alterações cro-
mossômicas e complemento do protocolo tradici-
onal de pré-natal; b) n. 414/2022- que sejam reali-
zados investimentos para melhorar a infraestrutura
das Unidades Básicas de Saúde - UBSs e de Estraté-
gias  de  Saúde da Família  -ESFs,  que abrigam os
serviços da Atenção Básica, com obras para ga-
rantir a acessibilidade, melhorar e otimizar o aten-
dimento; 3) Denise Cristina Lima de Andrade/PL: a)
n.  413/2022-  que  encaminhe  cópia  do  Plano de

Manejo do Bosque John Kennedy; b) n. 415/2022-
relatório detalhado dos valores gastos com a loca-
ção de tendas,  especificando datas,  período de
utilização, local da instalação, finalidade e tempo
de permanência em cada lugar;  c)  n.  418/2022-
reforma geral  da  quadra  de  esportes  localizada
ao lado do Clube dos Trinta, na Rua Goiás (Bairro
Milenium); 4) Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Paulo  César  Pereira/DEM:  n.  417/2022-  revitaliza-
ção da quadra de esportes localizada na Praça
Juca Domingos (Bairro dos Industriários); 5) Eunice
Maria Mendes/PSB: a) n. 419/2022- encaminhando
para análise,  anteprojeto de lei  instituindo o Pro-
grama Cuidar  Menina/Mulher  na Rede Municipal
de  Educação;  b)  n.  420/2022-  encaminhando
para análise,  anteprojeto de lei  instituindo o Pro-
grama Remédio em Casa; c) n. 421/2022- celebra-
ção de  parceria público/privada com intuito  de
investir em software por meio de óculos de realida-
de virtual, para auxiliar crianças com TEA- Transtor-
no do Espectro Autista - Programa Centelha MS da
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensi-
no, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul -
FUNDECT, desenvolvido pela empresa Autismo VR,
utilizando a Terapia ABA, método com evidência
científica  para  tratamento  do  autismo;  d)  n.
422/2022- que seja criada a Galeria dos Campe-
ões, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventu-
de, com a exposição de talentos e contendo his-
tórias da construção de valores e formação inte-
gral do indivíduo; e) n. 423/2022- manutenção dos
vinte leitos de Unidade de Tratamento Intensivo -
UTI  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Araguari,
sendo dez para a Covid-19 e os outros para aten-
dimentos intensivos de outras doenças, minimizan-
do  o  problema  das  pessoas  que  aguardam  por
transferência na Unidade de Pronto Atendimento
– UPA; f) n. 426/2022- disponibilização de sinal pú-
blico de internet wi-fi grátis em prédios e espaços
públicos, como praças, locais de práticas esporti-
vas, pontos de ônibus, em qualquer lugar que haja
viabilidade para instalação,  por  meio de convê-
nios e parcerias  com a iniciativa privada,  dando
cumprimento ao disposto na Lei n. 6.472, em 8 de
dezembro de 2021; g) n. 428/2022- reiterando pe-
dido constante do requerimento n. 1.306/2021, de
implantação  de  linha  do  transporte  coletivo  no
Bairro  Sewa;  h)  n.  429/2022-  reiterando  pedido
constante do requerimento n. 1.308/2021, de insta-
lação de iluminação pública nos postes existentes
na Rua Décio Antônio Borges esquina com a Rua
José Severino de Souza (Bairro Sewa), pois funcio-
nam no setor  várias  empresas,  como Procampo,
Branco  Tomate,  Carrocerias  Nogueira,  Constral
Construtora e Peixoto Locações, que pagam pelo
benefício;  cascalhamento  da  Rua  Cinquenta  e
Dois, tornando-a transitável; i) n. 430/2022- instala-
ção de redutor de velocidade próximo ao número
233 da Rua Dezenove de Outubro (Bairro Santa Te-
rezinha), devido ao intenso fluxo de veículos; j) n.
431/2022-  realização  de  operação  tapa-buracos
na  Rua  Araguaia  (Bairro  Brasília),  pois  estariam
atrapalhando o trânsito e a entrada dos veículos
nas garagens; k) n. 432/2022- realização de reparo
e posterior asfaltamento para fechamento da vala
em frente ao número 694 da Rua Pastor Florentino

Ferreira (Bairro dos Industriários); l) n. 437/2022- am-
pliação  do  horário  de  atendimento  dos  Centros
Municipais de Educação Infantil – CMEIs, facilitan-
do o acesso e a permanência das crianças na uni-
dade,  levando  em consideração  a  necessidade
de deslocamento dos pais entre o horário de tra-
balho e a escola; 6) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB:
a) n.  438/2022- que interceda junto aos Correios,
visando a disponibilização do Código de Endere-
çamento Postal – CEP, nos novos residenciais; b) n.
440/2022- que informe as medidas adotadas para
enfrentamento  da dengue;  c)  n.  441/2022-  refor-
ma da calçada em frente ao prédio da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, dis-
ponibilizando acessibilidade para as crianças com
deficiência; d) n. 442/2022- realização de melhori-
as  nas  instalações  do  Cemitério  Park;  e)  n.
443/2022-  disponibilização de  vagas  nos  estacio-
namentos para pessoas com deficiência, instalan-
do placa indicativa  e  demarcação com pintura
estratigráfica; f) n. 444/2022- que encaminhe rela-
tório prestando informações sobre os atendimen-
tos médicos e odontológicos nas sedes dos distritos
e na zona rural; g) n. 445/2022- revitalização do as-
falto na Rua Bias Fortes (Centro); 7) Denise Cristina
Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Wilian Marques Pos-
tigo/PL: n. 439/2022- revitalização da Praça Waldo-
miro Barbosa (Bairro dos Bosque), efetuando repa-
ros nos balanços, remoção das raízes das árvores
cortadas, reativação do lago, instalação de lixei-
ras, construção de pista de skate e de patinação;
8)  Paulo  César  Pereira/DEM:  a)  n.  448/2022-  que
seja fiscalizada a aplicação de insumos químicos
na agricultura, que estariam dizimando as colmei-
as e apiários; realização de campanhas de cons-
cientização e esclarecimento, bem como políticas
para preservação das abelhas e demais poliniza-
dores de culturas; b) n. 449/2022- elaboração do
Plano  Municipal  de  Meio  Ambiente,  previsto  no
art. 200, I, da Lei Orgânica do Município, que con-
templará a administração da qualidade ambien-
tal,  por  meio  da  proteção,  controle  e  monitora-
mento do ambiente e do uso adequado dos  re-
cursos naturais,  para organizar,  coordenar e inte-
grar as ações de órgãos e entidades de Adminis -
tração Pública Direta e Indireta, assegurada a par-
ticipação  da  sociedade  civil  organizada;  c)  n.
450/2022- convocação de audiência pública para
debater sobre a Luta contra a Discriminação Raci-
al,  data  comemorada  no  mês  de  maio;  d)  n.
451/2022- que seja convocada a segunda Confe-
rência Municipal de Promoção de Igualdade Raci-
al, para discutir e buscar políticas públicas que di-
minuam as desigualdades raciais  e sociais  e pro-
mover a escolha de representantes para as confe-
rências estaduais, federais e fóruns internacionais;
e)  n. 453/2022- reestruturação da estrutura admi-
nistrativa,  adotando  projeto  organizacional  que
garanta maior autonomia e gestão, dividindo em
departamentos e gerências para maior agilidade
nas ações, melhorando o atendimento e a implan-
tação das diretrizes do Sistema Único de Saúde -
SUS;  f)  n.  454/2022-  reiterando  pedido  constante
do requerimento  n.  1.536/2021,  de  execução de
melhorias no estacionamento do Instituto Nefroló-
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gico Araguari,  na Avenida Minas  Gerais,  número
550, pois uma placa e um poste impedem o aces-
so  às  vagas;  g)  n.  455/2022-  reiterando  pedido
constante do requerimento n. 3.309/2021, de rea-
bertura de lanchonetes nos ginásios e quadras de
esportes  da  Secretaria  Municipal  de  Esportes;  9)
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Paulo César Perei-
ra/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
452/2022- que seja hasteada a Bandeira e execu-
tado o Hino do Município nas ações dos Poderes
Executivo  e  Legislativo;10)  Renato  de  Almeida/
PSC: a) n. 456/2022- retirada do lixo e limpeza da
área (abandonada) existente no final da Rua Esta-
dos  Unidos  (Bairro  Independência),  acumulando
insetos e animais peçonhentos; b) n. 457/2022- rea-
lização  de  reparo  na bomba de  distribuição de
água na região do Porto Barreiro (Distrito de Pira-
caíba), pois os moradores estariam recebendo co-
brança  por  um  serviço  não  prestado;  c)  n.
458/2022-  instalação  de  uma  sala  do  Instituto
Médico Legal - IML nas dependências do Cemité-
rio Park, pois as autópsias estariam sendo realiza-
das  a  céu  aberto,  submetendo  as  famílias  ao
constrangimento; d) n. 460/2022- aumento do piso
salarial dos professores da rede municipal, em trin-
ta e três vírgula vinte e quatro por cento, confor-
me  concedido  pelo  governo  federal;  e)  n.
461/2022-  realização  de  operação  tapa-buraco
em frente ao número 795 da Rua Afif Rade, no Re-
sidencial Portal do Cerrado II; 11) Renato de Almei-
da/PSC, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 459/2022-
manutenção  na  pavimentação  asfáltica  e  na
rede pluvial em frente ao número 320 da Rua Dou-
tor  Hugo  Aguiar  (Bairro  Independência);  b)  n.
480/2022- instalação de placas indicando o nome
das ruas nos Bairros Goiás, Independência, Santa
Terezinha, Miranda e no Distrito de Amanhece; 12)
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques
Postigo/PL: a) n. 462/2022- instalação de academi-
as ao ar livre no Condomínio Sol Nascente, na regi-
ão do Barracão e no loteamento de ranchos na
região  do  Barreiro,  ressaltando  a  existência  de
mais  de cem casas,  em cada condomínio,  com
um  grande  número  de  moradores  idosos;  b)
479/2022- instalação de placas, nas entradas e saí-
das da cidade, indicando os órgãos públicos; 12)
Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/
Patriota, Wilian Marques Postigo/PL: 463/2022- reali -
zação de obras (patrolamento, cascalhamento e
nivelamento)  para recuperação das  estradas da
região do Porto Barreiro, sentido Caldas Novas; 13)
Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
464/2022- melhorias na sinalização do trânsito nas
proximidades do Viaduto Maria de Fátima Carnei-
ro Pereira – Neguinha (Bairro São Sebastião), com
instalação de redutor de velocidade nos dois sen-
tidos  da via;  14)  Ana Lúcia Rodrigues  Prado/PSB,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques
Postigo/PL:  n.  465/2022-  que  seja  disponibilizado
transporte escolar  para os alunos dos  Distritos  de
Piracaíba e de  Santo Antônio  e  Contenda,  bem
como das regiões do Bom Jardim, Ararapira e Alto
São João, que cursam o ensino Educação Jovens
e Adultos –  EJA,  no período noturno;  15)  Rodrigo

Costa Ferreira/Patriota:  a) n. 466/2022- realização
de obras de recuperação das estradas na região
da Cambaúba, de maneira especial nas proximi-
dades e nas margens dos Córregos Caxuferro e da
Cruz, destacando que os veículos não conseguem
atravessar mencionados córregos para acesso aos
ranchos e fazendas, pois as fortes chuvas criaram
barrancos com galhos e pedras, nos dois lados das
margens,  bloqueando  a  passagem;  b)  n.
467/2022-  realização  de  operação  tapa-buracos
na Avenida das Palmeiras e nas Ruas Guatambú,
dos Oitis e dos Buritis (Bairro São Sebastião), assim
como nas Ruas Nader Cury,  Tamandaré e Avaré
(Centro); c) n. 468/2022- instalação de lixeiras nos
canteiros centrais das Avenidas Minas Gerais, das
Palmeiras, das Madeiras, Mato Grosso, Brasil, Coro-
nel Belchior de Godoi, Coronel Theodolino Pereira
de Araújo, São Paulo, Miguel Assad Debs, Calimé-
rio Pereira de Ávila, Vasco Almeida de Paiva, Bata-
lhão  Mauá,  Nicolau  Dorázio,  e  demais  vias  que
possuem canteiro central;  d)  n.  469/2022- execu-
ção dos serviços de capina e limpeza nos cantei-
ros centrais  das Avenidas das Palmeiras, das Ma-
deiras,  bem como no  entorno do Viaduto  Maria
de Fátima Carneiro Pereira – Neguinha (Bairro São
Sebastião) e do viaduto da MG-414, de acesso ao
Distrito de Amanhece; 16) Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade: a) n.  470/2022- que interce-
da junto a Agência Nacional  da Aviação Civil  –
ANAC, com o objetivo de atrair investidores do se-
tor  da construção civil  para permutar  a área do
Aeroporto Municipal, transferindo-o para outro lo-
cal  e  com melhor  infraestrutura,  colocando Ara-
guari na rota do transporte aéreo; b) n. 471/2022-
que informe se estariam em processo de tomba-
mento os imóveis existentes em frente ao Palácio
dos Ferroviários;  c) n. 472/2022- instalação de re-
dutor  eletrônico  nas  principais  avenidas  de  Ara-
guari,  sendo  Coronel  Belchior  de  Godoi,  Mato
Grosso, Minas Gerais, Brasil; d) n. 473/2022- que se-
jam promovidas mensalmente, aos sábados, no gi-
násio de esportes do Distrito de Amanhece, ações
de lazer e esportivas para crianças e jovens do po-
voado  de  Ararapira,  disponibilizando  instrutores
para o desenvolvimento das atividades; 17) Wilian
Marques Postigo/PL: a) n. 477/2022- patrolamento
e  cascalhamento  da  estrada  do  Pau  Furado,
próximo a Capela do Salto e a fazenda do Milton
União; b) n. 478/2022- notificação do proprietário
para que determine a limpeza dos lotes localiza-
dos na Rua Cumari, com extensão até a Rua Sa-
cramento, ao lado do Centro Educacional Munici-
pal Maria de Fátima Oliveira Morais, sendo que a
sujeira e o mato impedem o trânsito das crianças
pela  calçada;  c)  n.  481/2022-  que  a  Superinten-
dência de Água e Esgoto de Araguari – SAE notifi-
que a Companhia Energética de  Minas  Gerais  –
CEMIG, para a instalação do sistema trifásico na
rede elétrica do povoado de Ararapira, pois a dis-
tribuição atual  não estaria atendendo a deman-
da, fazendo com que a bomba do reservatório de
água queime toda semana; d) n. 482/2022- reali-
zação  de  reparos  para  conter  o  vazamento  de
água em frente ao número 78 da Rua Diogo Velo-
so  Naves  (Distrito  de  Amanhece);  18)  Ana  Lúcia
Rodrigues Prado/PSB: a) n. 484/2022- encaminhan-

do para análise, anteprojeto de lei dispondo sobre
a prioridade de marcação de consultas dermato-
lógicas e oftalmológicas; b) n. 485/2022- revitaliza-
ção e replantio de árvores na Praça da Constitui-
ção, em frente ao Conservatório Estadual de Músi-
ca; c) n. 486/2022- reforma da calçada na Praça
Marilda Helena Silva Miguel (Bairro Jardim Regina);
d)  n.  487/2022-  realização  de  operação  tapa-
buracos nas ruas do Bairro Brasília; e) n. 488/2022-
realização de operação tapa-buracos na Rua Ca-
rajás, número 245 (Bairro Amorim);  f)  n. 489/2022-
realização de reparos  para conter  o  vazamento
de água em frente ao número 245 da Rua Carajás
(Bairro Amorim); g) n. 490/2022- implantação de si-
nalização no cruzamento da Rua Padre Gil com a
Rua Padre  Willibrordo  (Bairro  Jardim Regina);  19)
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.
492/2022- que seja desenvolvido projeto de ativi-
dade física nas praças, para atender os idosos do
Município,  disponibilizando profissionais  capacita-
dos em locais de fácil, como também nas acade-
mias ao ar livre; b) n. 493/2022- que seja realizado
levantamento na cidade, distritos e zona rural, dos
pontos que necessitam de extensão da rede elétri -
ca,  com posterior  execução  do  serviço,  visando
garantir  o  bem-estar  dos  moradores;  c)  n.
494/2022- implantação de sistema de videomoni-
toramento  no  Município,  interligado  com  os  ór-
gãos  de  segurança,  principalmente  nos  órgãos
públicos;  citou o proponente,  a notícia de ocor-
rência de práticas ilícitas contra as repartições pú-
blicas do Município; d) n. 495/2022- instalação de
lixeiras para a coleta seletiva de lixo nos pontos de
ônibus do transporte coletivo em Araguari, em es-
pecial no Mercado Municipal e na Praça Getúlio
Vargas, garantindo o bem-estar da população; e)
n. 496/2022- realização de estudo técnico visando
a  implantação  de  energia  solar  nos  imóveis  do
Município,  proporcionando  uma  economia  aos
cofres públicos com a diminuição dos gastos com
energia elétrica e otimizando o serviço com o uso
de uma energia limpa com baixo impacto ambi-
ental; f) n. 497/2022- que sejam plantadas árvores
frutíferas  nas  praças  de  Araguari,  principalmente
nos  bairros  mais  carentes;  20)  Clayton  Francisco
Brazão/PSC: a) n. 498/2022- execução de obras de
drenagem  pluvial  na  Avenida  Santos  Dumont
(Bairro Jardim Regina);  b) n.  499/2022- instalação
de cabines nos pontos de ônibus do transporte co-
letivo existentes no Bairro Amorim -  Rua Joaquim
Barbosa, no Bairro Novo Horizonte - Rua Calimério
Borges e Avenida Nossa Senhora da Penha, e nos
Bairros Vieno e dos Bosques; c) n. 501/2022- instala-
ção de lâmpadas LED nas vias do Bairro dos Bos-
ques,  Loteamento  Residencial  Jardim  Milani,  dos
Bairros  Amorim e Ouro Verde,  Loteamento  Portal
do Cerrado, e dos Bairros Vieno e Milenium; d) n.
502/2022-  realização  de  mutirão  para  a  constru-
ção de passeios públicos nos imóveis das famílias
que  recebem  até  um  salário  mínimo;  e)  n.
503/2022-  que  sejam disponibilizadas  vagas  para
pessoas com deficiência, no quadro de servidores
do Município; f) n. 504/2022- execução de projeto
de drenagem pluvial na Rua Antimônio com a Rua
Rio  de  Janeiro,  na  Rua  Saturno  com  a  Avenida
Nossa Senhora da Penha; g) n.  505/2022- retorno
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do Projeto Prefeitura no seu Bairro; h) n. 506/2022-
construção de sala comunitária de velório,  desti-
nada às famílias de baixa renda; i) n. 507/2022- ins-
talação de lâmpadas de LED nas vias laterais da
BR-050,  divisa com os  Bairros  Amorim,  Novo Hori-
zonte e dos Bosques; j) n. 508/2022- que os vende-
dores  ambulantes  sejam  autorizados  a  trabalhar
dentro do Bosque John Kennedy; que o horário de
funcionamento seja estendido até as vinte e duas
horas e a designação de um vigilante para o lo-
cal; k) n. 509/2022- realização do censo rural, com
o objetivo de saber a real necessidade dos produ-
tores  rurais.  A  Vereadora  Débora de Sousa Dau/
PSC apresentou o  projeto  de  lei  n.  13/2022,  que
“Modifica a denominação da Rua Três, localizada
no Residencial Parque Sibipiruna, Bairro Sibipiruna,
para Rua Consuelo Maria Pereira Pinto.” A Verea-
dora Denise Cristina Lima de Andrade/PL solicitou
ao deputado federal José Vitor de Resende Aguiar
(requerimento n. 416/2022), a indicação de recur-
sos ou intervenção junto ao governo federal, viabi-
lizando a construção de sede própria para o Cen-
tro de Referência da Assistência Social - CRAS do
Bairro Amorim, transferido recentemente para um
imóvel alugado, pois, o anterior não dispunha de
condições  adequadas  ao seu funcionamento.  A
Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB  apresentou
os requerimentos: a) n. 424/2022, solicitando a atu-
ação do deputado federal Lafayette Luiz Doorgal
de Andrada para que  seja  efetuada a atualiza-
ção da Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses, Próteses e Materiais  Especiais  do Sistema
Único de Saúde, conhecida como Tabela de Pro-
cedimentos do SUS; segundo a proponente, a não
atualização estaria criando grande dificuldade fi-
nanceira para os hospitais públicos, filantrópicos e
instituições  de saúde em geral,  que atendem os
pacientes da saúde pública, profissionais médicos,
enfermeiros e todos aqueles que são remunerados
com  base  na  Tabela  SUS;  b)  n.s  433/2022,
434/2022,  435/2022,  436/2022,  solicitando o  envio
de  ofícios  de  pêsames,  respectivamente  a:  Luiz
Antônio de Lima Mota e família, pelo falecimento
de Lígia de Lima Mota; Edna Maria da Cunha Reis,
Renata Cunha Reis e família, pelo falecimento de
Maria Brígida da Cunha Reis; Teresa Cristina Costa
Alves e família,  pelo falecimento de Alda Araújo
da Costa; Valdina Pereira Caixeta e família, pelo
falecimento de Júlio Louzada Rezende. A Verea-
dora Eunice Maria Mendes/PSB e o Vereador Wili-
an  Marques  Postigo/PL  apresentaram  os  requeri-
mentos: a) n. 425/2022, solicitando a atuação do
deputado  federal  José  Vitor  de  Resende  Aguiar
para que seja efetuada a atualização da Tabela
de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próte-
ses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saú-
de, conhecida como Tabela de Procedimentos do
SUS, pelos motivos especificados no requerimento
n.  424/2022.  A  Vereadora Eunice Maria  Mendes/
PSB e os Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta e Wilian Marques Postigo/PL, solicitaram a atua-
ção do senador Carlos Alberto Dias Viana (requeri-
mento n.  427/2022),  para que os distritos de Ara-
guari  sejam  beneficiados  com  o  Programa  Wi-Fi
Brasil, instalando antena para disponibilizar internet
via satélite, banda larga, gratuita e de alta veloci-

dade, nas comunidades em estado de vulnerabili-
dade  social.  O  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB apresentou as seguintes proposições: a)
requerimento n.  446/2022,  solicitando o envio de
ofício de pêsames à família de Marcos Alexandre
Felismino – Marquinho da Banda Jovens Fã; b) mo-
ção  de  aplauso  n.  10/2022,  à  nova  diretoria  do
Pica-Pau Country Club, que será empossada para
o  mandato  2022/2024.  Os  Vereadores  Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB e Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota solicitaram o envio de ofício de pêsames (re-
querimento n. 447/2022) à família de Marcos Antô-
nio da Silva – Casado. O Vereador Sebastião Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade apresentou os requeri-
mentos:  a)  n.  474/2022,  solicitando ao deputado
estadual Doorgal Andrada que interceda junto a
Secretaria  de  Fazenda  de  Minas  Gerais,  visando
melhorar  o  atendimento  prestado  pela  agência
em Araguari; b) n.s 475/2022 e 476/2022, solicitan-
do o envio de ofícios de pêsames às famílias de
Rosângela dos Santos Araújo de Oliveira e de Mar-
co Antônio da Silva - Casado. O Vereador Wilian
Marques Postigo/PL solicitou ao deputado federal
José  Vitor  de  Resende  Aguiar  (requerimento  n.
483/2022), que por meio do Programa Wi-Fi Brasil,
sejam instaladas antenas para disponibilizar  inter-
net grátis  nos povoados de Ararapira e Alto  São
João. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB
solicitou  o  envio  de  ofício  de  pêsames  (requeri-
mento n. 491/2022) à família de Rivail  de Oliveira
Barbosa.  O  Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC fez  a retirada do projeto de lei  n.  159/2021,
que  “Modifica  a  denominação  da  Área  Verde
Dois, localizada no Residencial Jardim Milani, para
Praça Hamilton Martins de Moura”, considerando
que a área já recebeu a denominação de Praça
Aderbal Alves Barcelos; na sequência, apresentou
os  requerimentos:  a)  n.  500/2022,  solicitando  ao
deputado federal José Vitor de Resende Aguiar a
apresentação de emenda parlamentar viabilizan-
do  o  asfaltamento  da  Rua  Antimônio,  no  Bairro
Novo Horizonte; b) n. 510/2022, solicitando o envio
de ofício de pêsames à família de Rosângela dos
Santos  Araújo  de  Oliveira.  O Vereador  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, apresentou
o  requerimento  n.  511/2021,  solicitando  autoriza-
ção  para  constituir  comissão  especial,  a  fim  de
analisar e emitir parecer ao projeto de resolução
n. 1/2022 (alteração ao Regimento Interno). A Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Verea-
dores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clay-
ton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora
de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Paulo César  Perei-
ra/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/So-
lidariedade, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian
Marques Postigo/PL, apresentaram o requerimento
n. 512/2022, com aprovação tácita por conter nú-
mero regimental  de assinaturas, solicitando a dis-
pensa dos interstícios regimentais para discussão e
votação do projeto  de lei  n.  12/2022.  Durante a
apresentação de  proposições,  assumiu  os  traba-
lhos  o  presidente  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos. V- LEITURA DE PARECERES-  Os

presidentes  das  comissões  permanentes  a  seguir
relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara
pareceres aos projetos em tramitação, conforme
disposto no art. 90 do Regimento Interno. A Comis-
são Permanente de Legislação e Justiça emitiu pa-
receres pela aprovação dos projetos: a) de lei n.
12/2022 (celebração de Acordo de Cooperação
com a Associação Brasileira de Cidadania e De-
senvolvimento,  visando  a  realização  de  jogos  e
treinamento de equipes de voleibol); b) de decre-
to legislativo n.s 3/2022 e 4/2022 (homenageando
Weuler Santos Donato e Rebert Borges Lemos); c)
de decreto legislativo n. 5/2022 (aprova as contas
da Prefeitura Municipal de Araguari, referentes ao
exercício dois mil e dezessete); d) de decreto legis-
lativo n. 6/2022 (homenageando Milena Andrade
Pedrosa); e) de decreto legislativo n.  8/2022 (ho-
menageando Luiz Carlos Salgado); f) proposta de
Emenda à Lei  Orgânica do Município  n.  97/2022
(processo de votação do veto), com a Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL assinando em
substituição ao Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/
Patriota  (proponente).  Nos  supracitados  parece-
res, o Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republica-
nos (ausente) foi substituído respectivamente pelos
Vereadores: Renato de Almeida/PSC (projetos de
lei  n.  12/2022 e de decreto legislativo n.  8/2022);
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL  (projetos  de
decreto legislativo n.s 3/2022 e 4/2022); Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB (projeto de decreto legislati-
vo n. 5/2022, proposta de Emenda à Lei Orgânica
do Município n. 97/2022); Wilian Marques Postigo/
PL (projeto de decreto legislativo n. 6/2022).  A Co-
missão  Permanente  de  Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urba-
na e Rural emitiu parecer pela aprovação do pro-
jeto de lei n. 12/2022. A Comissão Permanente de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiu
parecer  pela  aprovação  do  projeto  de  lei  n.
12/2022,  com o  Vereador  Clayton  Francisco  Bra-
zão/PSC  assinando  em substituição  ao  Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausente). A Comis-
são Permanente de Esporte, Lazer e Turismo emitiu
parecer  pela  aprovação  do  projeto  de  lei  n.
12/2022, com o Vereador Renato de Almeida/PSC
 assinando em substituição ao Vereador Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota  (ausente).  A  Comissão
Permanente de Trânsito e Transportes emitiu pare-
cer pela aprovação do projeto de lei n. 12/2022. A
Comissão Especial, composta pela Vereadora De-
nise  Cristina  Lima de  Andrade/PL  -  presidente,  e
pelos  Vereadores  Renato  de  Almeida/PSC  em
substituição ao Vereador  Waltemir  Rodrigues  Ne-
ves/Patriota  (ausente),  e  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade-  membro,  emitiu  pareceres
pela aprovação dos projetos de decreto legislati -
vo n.s 3/2022 e 4/2022. A Comissão Especial, com-
posta pelos Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB - presidente, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota –
vice-presidente,  e  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/
Solidariedade  -  membro,  emitiu  parecer  pela
aprovação  do  projeto  de  decreto  legislativo  n.
5/2022. A Comissão Especial, composta pela Vere-
adora Denise Cristina Lima de Andrade/PL - presi-
dente,  e  pelos  Vereadores  Renato  de  Almeida/
PSC em substituição ao Vereador Waltemir  Rodri-
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gues Neves/Patriota (ausente),  e  Sebastião Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade - membro, emitiu pa-
receres pela aprovação dos projetos de decreto
legislativo n.s 3/2022 e 4/2022. A Comissão Especi-
al,  composta  pelas  Vereadoras  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL - presidente, Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB em substituição ao Vereador Wal-
temir Rodrigues Neves/Patriota (ausente), e Sebas-
tião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade -  membro,
emitiu parecer pela aprovação do projeto de de-
creto  legislativo  n.  6/2022.  A  Comissão  Especial,
composta  pela  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB  em  substituição  a  Vereadora  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL (proponente), e pelos
Vereadores Renato de Almeida/PSC em substitui-
ção ao Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patrio-
ta (ausente), e Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Soli -
dariedade - membro, emitiu parecer pela aprova-
ção do projeto de decreto legislativo n. 8/2022. VI-
ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se inscritos, as
Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, e os Vereadores Giul-
liano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da
Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Wili -
an  Marques  Postigo/PL,  Cláudio  Coelho  Pereira/
Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, sen-
do que os presentes dispensaram o uso da pala-
vra. VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam a Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Verea-
dores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clay-
ton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora
de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos,  Paulo César Pereira/
DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Soli-
dariedade, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian
Marques  Postigo/PL.  VIII-  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DOS  PROJETOS  EM  PAUTA-  Encontravam-se  na
pauta desta sessão ordinária os projetos  a seguir
relacionados;  antecedendo  cada  votação,  foi
anunciada a discussão da matéria. Em votação o
projeto de lei n. 219/2021, de autoria da Vereado-
ra Débora de Sousa Dau/PSC e do Vereador Paulo
César Pereira/DEM, aprovados por treze votos: a)
pareceres das Comissões Permanentes de Legisla-
ção e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroin-
dústria,  Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e
Rural; b) projeto de lei n. 219/2021 e o parecer da
Comissão Permanente de Redação que, após efe-
tuar as necessárias correções quanto aos aspectos
gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto fi -
nal no parecer e transformou esse na Proposição
de Lei n. 13, de 8 de fevereiro de 2022, que “Modi -
fica a denominação da Área Verde Treze, locali -
zada no Loteamento Residencial Portal dos Ipês II,
Bairro Ouro Verde, para Praça Celso Rodrigues do
Nascimento Filho.” Em votação o projeto de lei n.
241/2021,  de autoria do Vereador  Wellington Re-
sende da Silva/PL,  aprovados  por  treze votos:  a)
pareceres das Comissões Permanentes de Legisla-
ção e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroin-
dústria,  Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e
Rural; b) projeto de lei n. 241/2021 e o parecer da

Comissão Permanente de Redação que, após efe-
tuar as necessárias correções quanto aos aspectos
gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto fi-
nal no parecer e transformou esse na Proposição
de Lei n. 14, de 8 de fevereiro de 2022, que “Modi-
fica  a  denominação da Rua Oito,  localizada no
Bairro Ouro Verde, para Rua Divina Nunes.” Em vo-
tação o projeto de lei n. 6/2022, de autoria do Exe-
cutivo, foram aprovados por treze votos: a) pare-
ceres das Comissões Permanentes de Legislação e
Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria,
Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural, de
Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de  Contas,  de
Meio Ambiente; b) projeto de lei n. 6/2022 e o pa-
recer da Comissão Permanente de Redação que,
após efetuar as necessárias correções quanto aos
aspectos  gramatical  e lógico,  registrou a íntegra
do texto  final  no parecer  e  transformou  esse  na
Proposição de Lei n. 15, de 8 de fevereiro de 2022,
que “Altera  a  Lei  n.  5.681,  de  3  de fevereiro  de
2016, que “Dispõe sobre a criação do Sistema de
Proteção das Áreas Verdes e da Paisagem Urbana
do Município de Araguari, e a regulamentação do
§ 4º do art.  202 da Lei Orgânica do Município, e
dá outras providências.” Em votação o projeto de
lei complementar n. 1/2022, de autoria do Executi-
vo, foram aprovados por treze votos: a) pareceres
das Comissões Permanentes de Legislação e Justi-
ça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Co-
mércio, Habitação, Política Urbana e Rural, de Fi-
nanças, Orçamento e Tomada de Contas; b) pro-
jeto de lei complementar n. 1/2022 e o parecer da
Comissão Permanente de Redação que, após efe-
tuar as necessárias correções quanto aos aspectos
gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto fi-
nal no parecer e transformou esse na Proposição
de Lei  Complementar  n.  2,  de 8 de fevereiro de
2022,  que  “Acrescenta  o  § 4º  ao art.  23,  da Lei
Complementar n. 038, de 17 de outubro de 2005,
que “Dispõe sobre os bens públicos municipais  e
dá  outras  providências.”  Os  projetos  de  decreto
legislativo n.  98/2021 e n. 99/2021 (de autoria da
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL), n.
100/2021 (de autoria das Vereadoras Denise Cristi-
na  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/
PSB), n. 1/2022 (de autoria do Vereador Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB),  foram aprovados por  treze
votos, assim como correspondentes pareceres da
Comissão Permanente de Legislação e Justiça, da
Comissão Especial e da Comissão Permanente de
Redação, sendo que referidos projetos, promulga-
dos  pelo presidente da Câmara,  foram converti-
dos respectivamente nos Decretos Legislativos: a)
n. 1.164, de 8 de fevereiro de 2022, que “Concede
o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor  Gustavo  Henrique  Cunha  Debs”;  b)  n.
1.165, de 8 de fevereiro de 2022, que “Concede o
Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Se-
nhora Beatriz Marques Bertoldo”; c) n. 1.166, de 8
de fevereiro de 2022, que “Concede o Diploma de
Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Gustavo
da Cruz Caetano”; d) n. 1.167, de 8 de fevereiro
de 2022, que “Concede o Título de Cidadão Ho-
norário de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Igor
Arci  Gomes.”  Em  votação  o  projeto  de  lei  n.
12/2022,  de autoria do  Executivo,  foram aprova-

dos  por  treze votos:  a)  pareceres  das  Comissões
Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habita-
ção,  Política Urbana e Rural,  de Finanças,  Orça-
mento e Tomada de Contas,  de Esporte,  Lazer  e
Turismo, de Trânsito e Transportes; b) projeto de lei
n. 12/2022 e o parecer da Comissão Permanente
de Redação que, após efetuar as necessárias cor-
reções quanto aos aspectos gramatical e lógico,
registrou  a  íntegra  do  texto  final  no  parecer  e
transformou esse na Proposição de Lei n. 16, de 8
de fevereiro de 2022, que “Autoriza o Município de
Araguari a celebrar Acordo de Cooperação com
a Associação Brasileira de Cidadania e Desenvol-
vimento,  visando a realização de  jogos  e  treina-
mento de equipes de voleibol, durante as compe-
tições de Voleibol da Superliga B e Campeonato
Mineiro de Voleibol masculino, dando outras provi-
dências.”  Nos  supracitados  pareceres  da  Comis-
são Permanente de Redação, o Vereador Sebasti-
ão  Joaquim  Vieira/PSL  (ausente)  foi  substituído
pela  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB
(projeto de lei n. 219/2021) e pela Vereadora Dé-
bora de Sousa Dau/PSC (demais projetos). Não fo-
ram apreciados os projetos de decreto legislativo
n.s  101/2021,  102/2021,  103/2021  e  104/2021,  em
virtude da ausência Vereador Marcus Vinícius Du-
arte/Republicanos (proponente). IX- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DAS ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES- Fo-
ram aprovadas sem restrições, por treze votos, as
atas das sessões da Câmara, ordinária e extraordi-
nária, realizadas respectivamente nos dias primeiro
e quatro de fevereiro dois mil e vinte e dois. X- DIS-
CUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram
aprovados,  por  treze  votos:  a)  requerimentos  n.s
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427,
428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,
472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504,
505,  506,  507,  508,  509,  511/2022;  b)  moção  de
aplauso n. 10/2022. Em virtude da aprovação do
requerimento n. 511/2022, foi constituída comissão
especial, composta pela Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB  -  presidente,  pelo Vereador  Clayton
Francisco Brazão/PSC – vice-presidente, e pela Ve-
readora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB  –  mem-
bro, para analisar e emitir  parecer ao projeto de
resolução n. 1/2022. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA  SESSÃO-  Ficaram  para  a  ordem  do  dia  da
próxima sessão ordinária,  os  projetos  de decreto
legislativo  n.s  3/2022,  4/2022,  5/2022,  6/2022,
8/2022. XII- CHAMADA FINAL- Responderam a Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Verea-
dores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clay-
ton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora
de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos,  Paulo César Pereira/
DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Soli -
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dariedade, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian
Marques Postigo/PL; ausentes na sessão, os Verea-
dores Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Sebas-
tião  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Ne-
ves/Patriota. O presidente Leonardo Rodrigues da
Silva  Neto/Republicanos  agradeceu  a  presença
de todos, convocou os vereadores para a próxima
sessão ordinária da Câmara,  a realizar-se às oito
horas do dia quinze de fevereiro do corrente ano;
e, às onze horas e dez minutos, declarou encerra-
da a sessão. Câmara Municipal de Araguari, Esta-
do de Minas  Gerais,  em 8 de  fevereiro  de 2022.
Ata aprovada sem restrições, por quatorze votos.
Sala das sessões, em 15 de fevereiro de 2022.  Ve-
reador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos-  presidente;  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL- primeiro-secretário. 
_________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, RE-
ALIZADA  NO  DIA  QUINZE  DE  FEVEREIRO  DE  DOIS
MIL E VINTE E DOIS.  A Câmara Municipal de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordinaria-
mente no dia  quinze de  fevereiro  de dois  mil  e
vinte  e  dois,  terça-feira,  às  oito  horas,  em  sua
sede própria, situada na Rua Coronel José Ferrei -
ra Alves, número 758, nesta cidade. O presidente
da Câmara, Vereador Leonardo Rodrigues da Sil -
va  Neto/Republicanos,  solicitou  ao  primeiro-
secretário  que  fizesse  a  chamada.  I-  PRIMEIRA
CHAMADA-  Responderam a  Vereadora  Ana  Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB,  os  Vereadores Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade,  Clayton Francisco
Brazão/PSC, a Vereadora Eunice Maria Mendes/
PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos - presidente, Paulo César Pe-
reira/DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota-vice-
presidente, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solida-
riedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL-primeiro-
secretário, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian
Marques Postigo/PL. Então o presidente, invocan-
do a proteção de Deus e em nome do povo ara-
guarino, declarou aberta a sessão e solicitou ao
primeiro-secretário que fizesse a leitura da ata da
sessão  anterior  e  das  correspondências  recebi-
das. II- LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi
lida a ata da sessão ordinária da Câmara, reali -
zada no dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e
dois. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBI-
DAS-  Inicialmente,  foi  comunicado  ao  plenário
que os Decretos Legislativos n.s 1.164, 1.165, 1.166
e 1.167, de 8 de fevereiro de 2022, foram publica-
dos na edição n. 386 do Diário Oficial Eletrônico
do Legislativo Municipal,  assim como foi republi -
cada  a  Resolução  n.  97,  de  19  de  outubro  de
2021, devido a erro material ocorrido na publica-
ção  anterior.  Ofícios  enviados  pelo  prefeito  do
Município: a) n.s 100, 105, 107/2022, em resposta
aos requerimentos n.s 3.963, 3.865, 3.962/2022, da
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n.s
93,  97,  110,  132/2022,  em  resposta  aos  requeri-
mentos n.s 4.170, 3.799, 3.970, 4.087/2021, do Ve-
reador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC;  c)  n.s
3.464/2021, 98, 117, 123/2022, em resposta aos re-
querimentos n.s 3.622, 3.718, 3.534, 3.876/2021, da
Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC;  d)  n.s

3.449,  3.472/2021,  43,  120/2022,  em resposta aos
requerimentos n.s  3.629,  3.629,  3.724,  4.255/2021,
da Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/
PL; e) n.s 82, 103, 111, 112, 124, 131/2022, em res-
posta  aos  requerimentos  n.s  3.818,  3.815,  3.817,
4.275,  3.819,  4.274/2021,  da  Vereadora  Eunice
Maria  Mendes/PSB;  f)  n.s  87,  90,  91,  94,  95,
122/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
4.198,  4.201,  4.294,  4.290,  3.894,  4.289/2021,  do
Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB;  g)  n.
3.343/2021,  em  resposta  ao  requerimento  n.
3.829/2021, do Vereador Marcus Vinícius Duarte/
Republicanos; h) n.s 3.562/2021, 96/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 3.753, 3.836/2021, do
Vereador  Paulo  César  Pereira/Democratas;  i)  n.
116/2022,  em  resposta  ao  requerimento  n.
3.913/2022,  do Vereador  Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota;  j)  n.  125/2022,  em resposta  ao  requeri-
mento  n.  3.918/2022,  do  Vereador  Sebastião  Al-
ves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade;  k)  n.s  114,  115,
118, 133/2022, em resposta aos requerimentos n.s
4.216,  3.161,  4.227,  4.223/2021,  do  Vereador  Se-
bastião  Joaquim  Vieira/PSL;  l)  n.s  3.328/2021,
92/2022, em resposta aos requerimentos n.s 4.051,
4.156/2021,  do Vereador Waltemir  Rodrigues Ne-
ves/Patriota;  m)  n.s  3.489,  3.555,  3.558/2021,
134/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.885,  3.777,  3.723,  4.011/2021,  subscritos  por  di-
versos Vereadores;  n)  n.s  155,  182,  201/2022,  en-
caminhando  os  saldos  bancários  referentes  aos
períodos de vinte e quatro a trinta e um de janei-
ro, de primeiro a quatro e de sete a onze de fe-
vereiro do corrente ano; o) n. 184/2022, encami-
nhando e solicitando urgência na apreciação do
projeto de lei n. 14/2022, que “Referenda o Acor-
do  de  Cooperação Técnica –  ACT  n.  001/2022,
que entre si celebraram o Município de Araguari,
a Universidade Federal de Uberlândia – UFU e a
Universidade Federal de Catalão – UFCAT, dando
outras  providências”;  p)  n.  202/2022,  encami-
nhando e solicitando urgência na apreciação do
projeto de lei n. 15/2022, que “Dá nova redação
aos incisos I, II, III e IV, do art. 102 da Lei Comple-
mentar  n.  041,  de  30  de  junho  de  2006,  que
dispõe sobre a  Estrutura  do  Plano de  Empregos
Públicos e Carreiras da Administração Direta do
Município  de  Araguari,  estabelece,  normas  de
enquadramento,  e institui  novo quadro de salá-
rios  e  vencimentos,  dando outras  providências”;
q)  n.  203/2022,  comunicando  a  abertura  de
créditos extraordinários no vigente orçamento do
Fundo  Municipal  de  Saúde,  para  atender  as
ações voltadas ao enfrentamento da pandemia
causada pelo novo Coronavírus - Covid-19, con-
forme  respectivos  Decretos  n.s  242,  283  e
291/2021;  r)  n.  205/2022,  encaminhando e solici-
tando urgência na apreciação do projeto de lei
n. 16/2022, que “Altera a Lei n. 6.241, de 4 de de-
zembro de 2019, que “Dispõe sobre a suspensão
da exigência da Licença e do respectivo Alvará
de Localização e Funcionamento e do Alvará Sa-
nitário, nos da Lei Federal n. 13.874, de 20 de se-
tembro de 2019, que institui a Declaração de Di-
reitos de Liberdade Econômica, e dá outras pro-
vidências”, modificada pela Lei n. 6.275, de 2 de
abril  de  2020”;  s)  decreto  n.  34/2022,  estabele-

cendo ponto facultativo nos dias vinte e oito de
fevereiro,  primeiro e dois  de março do corrente
ano,  devido  ao  recesso  do  Carnaval.  V-  APRE-
SENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os
Vereadores a seguir  relacionados solicitaram ao
prefeito,  por  meio  dos  requerimentos:  1)  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL: a) n. 513/2022- rigo-
rosa observância das diretrizes para a implanta-
ção do loteamento do solo  urbano,  estabeleci-
das pela Lei n. 5.681, de 3 de fevereiro de 2016,
especialmente  no  art.  6º,  §  5º,  quando  forem
aprovar  projetos  de  áreas  verdes  projetadas  e
planejadas  por  terceiros,  para  que  o  perímetro
seja  delimitado por  logradouros  públicos,  prefe-
rencialmente por vias de circulação e nunca por
lotes  residenciais  ou  não  residenciais  privados,
garantindo  o  livre  acesso  às  mesmas;  b)  n.
514/2022- reiterando pedido constante do reque-
rimento n. 1.510/2021, de execução dos serviços
de limpeza e de conservação na quadra de es-
portes localizada na Rua Reginaldo da Silva,  no
Residencial Bela Suíça II, dando função social ao
espaço; que informe o valor do investimento e o
motivo  do  abandono;  c)  n.  515/2022-  maior
apoio ao futebol feminino em Araguari, especial -
mente quanto às condições de treino, disponibili -
zando  material  esportivo,  uniformes  e  treinador,
bem como ações e campanhas para incentivar
as atletas locais à prática dessa modalidade es-
portiva; d) n. 516/2022- manutenção e conserva-
ção do  Ginásio  Poliesportivo  Nadir  Borges  Bran-
dão -  Zebrinha (Bairro  Goiás),  que necessita  de
serviços de zeladoria e pequenos reparos, como
lixeiras (inclusive nos banheiros), iluminação e es-
trutura adequadas, para atender os atletas; e) n.
517/2022- realização de mais  competições inter -
nas  entre  os  atletas  da cidade,  incentivando  o
esporte amador e profissional,  contribuindo com
a formação da  base;  2)  Eunice  Maria  Mendes/
PSB: a) n. 519/2022- utilização de pavimento per-
meável  -  blocos de concreto poroso,  na execu-
ção de operação tapa-buracos, recapeamento,
por  apresentar  maior  durabilidade,  em substitui-
ção ao asfalto impermeável que estaria ultrapas-
sado e exige um sistema de escoamento superfi-
cial  da  água da  chuva,  por  meio  de  obras  de
canalização que sobrecarregam os córregos re-
ceptores;  b)  n.  522/2022-  instalação  de  letreiros
(fibra de vidro, base de concreto, iluminação em
LED) em pontos estratégicos, como nas entradas
da cidade,  contendo a inscrição “Eu  amo Ara-
guari” e outras, servindo como local para fotos e
divulgação  do  Município;  c)  n.  523/2022-  que
seja  dada publicidade ao “Caderno  de  Acom-
panhamento  das  Organizações  da  Sociedade
Civil no SUAS”, conforme Lei Federal n. 13.019, de
31 de julho de 2014, lançado por meio de consul -
ta pública do Departamento da Rede Socioassis-
tencial Privada do SUAS (DRSP) da Secretaria Na-
cional de Assistência Social (SNAS), para conhe-
cimento pelas instituições que celebram parceira
com o Município,  por apresentar temas como a
obrigatoriedade da inscrição nos Conselhos Mu-
nicipais  de  Assistência  Social  (CMAS),  o  registro
no  Cadastro  Único  de  Entidades  de  Assistência
Social (CNEAS), relação das Organizações da So-
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ciedade Civil  -  OSC’s com os  órgãos gestores e
conselhos, as responsabilidades e o compromisso
com o público,  além de requisitos  para pleitear
recursos públicos por parcerias ou emendas par-
lamentares; d) n. 524/2022- que seja implantado
o Programa Movimente-se nas Praças, desenvol-
vido para mulheres, disponibilizando, pelo menos
duas vezes por semana, horários para exercícios
supervisionados  e  aulas  de  dança;  e)  n.
525/2022- encaminhamento de relatório de exe-
cução orçamentária  referente  ao  terceiro  qua-
drimestre de dois mil e vinte e um, para agenda-
mento de audiência pública, conforme art. 9°, §
4° da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de
maio de 2000; f) n. 526/2022- realização de ope-
ração  tapa-buracos  na  Rua  Engenheiro  Bethou
(Bairro Santiago); g) n. 527/2022- poda das árvo-
res na Avenida Rui Dácio de Belém Miguel (Bairro
Sibipiruna), pois estariam prejudicando o trânsito
e a rede elétrica,  efetuando também o recolhi -
mento dos galhos depositados no canteiro; h) n.
528/2022- realização de operação tapa-buracos
ou recapeamento da Avenida Rui Dácio de Be-
lém  Miguel  (Bairro  Sibipiruna),  até  o  entronca-
mento  com  a  Avenida  Theodoreto  Veloso  de
Carvalho;  i)  n.  529/2022-  que  interceda  junto  a
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG,
com intuito  de  viabilizar  iluminação pública por
toda extensão da Avenida Rui  Dácio de  Belém
Miguel  (Bairro  Sibipiruna),  que  conta  com  rede
elétrica apenas em um lado; j) n. 530/2022- subs-
tituição das lâmpadas queimadas na Rua Quatro
e na Rua Saloméia Ludovina Monteiro, no Lotea-
mento Solar Park Bela Vista (Bairro Milenium); k) n.
531/2022- encaminhando para análise,  antepro-
jeto  de  lei  dando  a  denominação  de  Gonçalo
Apolinário de Souza Filho ao Centro de Convivên-
cia do Distrito de Amanhece; l)  n. 532/2022- en-
caminhando para análise, anteprojeto de lei es-
tabelecendo a  prioridade na matrícula  para  as
crianças e adolescentes deficientes na rede mu-
nicipal  de  ensino  infantil  e  fundamental;  m)  n.
533/2022- encaminhando para análise,  antepro-
jeto  de  lei  tornando  obrigatória  a  adoção  de
mecanismos  sustentáveis  de  gestão  das  águas
pluviais,  para  controle  de  enchentes  e  alaga-
mentos, implantando o conceito “Cidade Espon-
ja”; n) n. 534/2022- encaminhando para análise,
anteprojeto de lei dispondo sobre a implantação
de placas de sinalização indicativas em vias pú-
blicas sujeitas a alagamentos e/ou enchentes; 3)
Eunice Maria Mendes/PSB, Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL:  n.  521/2022-  que  os  recursos  advindos
dos royalties extraídos do acordo firmado com a
Vale para reparar os danos da tragédia de Bru-
madinho,  sejam  utilizados  para  pagamento  de
precatórios do Município, como previsto no ane-
xo IV, ficha 119, da Lei n. 6.476, de 20 de dezem -
bro de 2021; 4) Eunice Maria Mendes/PSB, Giullia-
no  Sousa  Rodrigues/PSB:  n.  535/2022-  revitaliza-
ção da Avenida da Saudade e limpeza do can-
teiro central; 5) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a)
n. 536/2022- revitalização do calçamento na Pra-
ça Teresinha França de Lima; b) n. 538/2022- có-
pia  dos  convênios  e  projetos  em  andamento,
com utilização de recursos municipais,  estaduais

e  federais;  6)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota:  n.  537/2022- instalação de pai-
nel eletrônico na recepção da Unidade de Pron-
to  Atendimento  –  UPA,  informando o tempo de
espera para atendimento; 7) Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos: a) n. 541/2022- insta-
lação de placa identificando o nome da Rua das
Palmas (Bairro Gutierrez); b) n. 542/2022- reforma
geral na Estratégia de Saúde da Família - Unida-
de Básica de Saúde da Família localizada na Rua
Jair Agair Rosa, número 183 (Bairro dos Bosques),
que estariam em péssimas  condições,  com infil-
trações  em diversos  pontos,  pintura  degradada
pela ação do tempo; c) n. 543/2022- que informe
se existe projeto para construção de uma Unida-
de Básica de Saúde da Família – UBSF no Bairro
dos  Bosques,  possibilitando até  a  instalação de
consultório  dentário,  pois  a  unidade  local  não
dispõe de sede própria, funcionando em uma re-
sidência,  espaço  inapropriado,  dificultando  os
procedimentos; d) n. 544/2022- execução do ser-
viço de capina no entorno do Centro Municipal
de Educação Infantil  – CMEI Matilde Debs Diniz,
no Residencial  Alvorada (Bairro  Ouro Verde);  e)
n. 545/2022- execução do serviço de pintura na
fachada  identificando  o  Centro  Municipal  de
Educação Infantil – CMEI Matilde Debs Diniz; f) n.
546/2022-  execução  do  serviço  de  capina  na
Rua das Palmas (Bairro Gutierrez), pois o mato na
calçada estaria  impedindo a  passagem de  pe-
destres; 8) Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo César
Pereira/DEM:  n.  547/2022-  que seja efetuado le-
vantamento  do percentual  de  crianças  vacina-
das nas escolas, com o auxílio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde; encaminhamento de aviso aos
pais  e responsáveis  alertando sobre a importân-
cia da imunização para o controle da epidemia
de Covid-19; 9) Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/
PL:  n.  548/2022- desenvolvimento de campanha
objetivando  possibilitar  o  acesso  dos  pequenos
agricultores  (agricultura  familiar)  ao  serviço  “Si-
nal-Agro”,  desenvolvido  pelo  governo  federal  e
voltado para o registro de roubo/furto de maqui-
nários, defensivos agrícolas e de animais (bovino
e equino), agilizando a comunicação e disparan-
do um alerta num raio de duzentos quilômetros,
após validação do registro on-line; 10) Paulo Cé-
sar Pereira/DEM: a) n. 549/2022- aumento do tem-
po do sinal verde no semáforo da Avenida Minas
Gerais  sentido  Instituto  Master  Professor  Antônio
Carlos  -  IMEPAC),  pois,  atualmente,  não  estaria
sendo suficiente para liberar o fluxo de veículos,
causando enormes filas; b) n. 551/2022- manuten-
ção e estudo para viabilização do fluxo de veí-
culos na Avenida Hugo Carlos Dorázio, na saída
do Auto Posto Gameleira Dois; no local, a visibili -
dade com as vias  transversais  estaria  prejudica-
da por um monte de terra e pela falta de manu-
tenção  e  de  limpeza  no  canteiro  central,  cau-
sando  confusão  e  desorientação  para  entrar  e
sair do posto; execução do serviço de pintura es-
tratigráfica no local; c) n. 552/2022- que interce-
da junto Companhia de Energética de Minas Ge-

rais – CEMIG, visando a instalação de uma nova
subestação de energia ou a expansão dos servi -
ços da operante, pois a existente estaria no limite
de sua conversão, podendo acarretar a suspen-
são  do  fornecimento  de  energia  ao  Município;
11) Paulo César  Pereira/DEM, Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota: n. 550/2022- que seja realizado es-
tudo para  mudança do trânsito  no  cruzamento
das  Ruas  Coronel  José  Ferreira  Alves,  Afonso
Pena, Rua Doutor Canabrava e rotatória da Ave-
nida Batalhão Mauá, local  conhecido como Es-
planada, pois estariam ocorrendo vários aciden-
tes;  12)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Paulo  César
Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  n.
553/2022-  instalação de  câmeras  de  segurança
nos cemitérios do Município; realização de licita-
ção ou  pregão para  contratação de  empresas
que prestam serviços de manutenção nos túmu-
los e jazigos; segundo os proponentes, os muníci-
pes estariam indignados com a atitude de algu-
mas pessoas, no momento dos sepultamentos, e
com os valores cobrados pela troca de partes es-
truturais nos túmulos e jazigos, sem nenhum crité-
rio  interno  regimental;  13)  Renato  de  Almeida/
PSC: a) n. 554/2022- conclusão do serviço de pa-
vimentação  e  construção  de  meio-fio  da  Rua
Doutor Hugo Aguiar cruzamento com a Rua Ma-
ria Antonieta de Lourdes Galdino (Bairro Indepen-
dência), para evitar a deterioração do asfalto; b)
n.  555/2022-  execução do  serviço  de  manuten-
ção na rede pluvial e na pavimentação asfáltica
em frente  ao  número  265  da  Rua  Doutor  Hugo
Aguiar  (Bairro  Independência);  14)  Eunice Maria
Mendes/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  a)
n. 557/2022- execução dos serviços de capina e
de limpeza no interior e no entorno das áreas das
baterias da Superintendência de Água e Esgoto –
SAE,  localizadas  na Avenida Miguel  Assad Debs
(Bairro Santa Terezinha), na Rua Walter Santiago
(Bairro  Santiago)  e  na  Avenida  das  Palmeiras
(Bairro São Sebastião); b) n. 559/2022- construção
de mais salas de aula nos Centros Municipais de
Educação  Infantil  -  CMEI  Inês  Vasconcelos  de
Paiva Neves (Bairro São Sebastião) e CMEI Maria
Barbosa Naves (Bairro Vieno), bem como no Cen-
tro  Educacional  Municipal  -  CEM Mário  da Silva
Pereira,  para  atender  a  demanda;  c)  n.
565/2022- realização de operação tapa-buracos
nas Ruas das Perobas, dos Jequitibás, dos Tambu-
ris  e  dos  Buritis  (Bairro  São  Sebastião);  d)  n.
567/2022-  utilização  da  tecnologia  do  “asfalto
ecológico” nas estradas rurais  do Município,  em
substituição ao asfalto convencional, diminuindo
as  manutenções,  melhorando  as  condições  de
tráfego dos motoristas da região e do transporte
escolar,  bem  como  de  trabalho  dos  produtores
rurais, dando agilidade no escoamento dos pro-
dutos;  15)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.
558/2022- instalação do sistema de aquecimento
de água nas  piscinas  do Araguari  Tênis  Clube –
ATC,  atendendo  principalmente  as  crianças  e
idosos que participam das atividades aquáticas;
b)  n.  560/2022-  notificação do proprietário  para
determinar a limpeza do imóvel abandonado lo-
calizado na Rua Guatambú,  número 165 (Bairro
São Sebastião),  já utilizado como ferro velho;  c)
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n.  561/2022-  extensão  de  rede  elétrica  nas  vias
do Condomínio Represa das Araras, com a insta-
lação  de  postes  e  respectivas  lâmpadas;  d)  n.
563/2022- realização de operação tapa-buracos
na Rua Ponte Terra, executando posteriormente,
obras de recapeamento asfáltico; e) n. 566/2022-
que  seja  proibido  o  tráfego  de  caminhões  de
grande porte na Rua Nader Cury - Centro, por ser
estreita,  estacionamento  em  ambos  os  lados,
área  escolar  e  residencial,  com  a  trepidação
provocada pelos veículos provocando danos nas
edificações;  16)  Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
Clayton Francisco Brazão/PSC, Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
562/2022- recuperação de estradas (patrolamen-
to,  cascalhamento  e  nivelamento)  nas  regiões
de Uirapuru,  Pirapitinga e Tamaracá;  17)  Denise
Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Renato  de  Almei-
da/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  n.
564/2022- que a Superintendência de Água e Es-
goto – SAE efetue o nivelamento das tampas das
caixas da rede de esgoto na Rua Ponte Terra, es-
quina com a Rua Monte Carmelo e com a Rua
Patrocínio (Bairro Santiago), bem como na Aveni-
da  Coronel  Belchior  de  Godoy;  destacaram  os
proponentes, a ocorrência de acidentes e de ve-
ículos quebrados, por estarem as tampas abaixo
do nível do asfalto; 18) Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade: a) n. 568/2022- recomposição
asfáltica em frente ao número 291 da Rua Jerôni-
mo Tomaz da Silva,  no  Loteamento  Parque dos
Flamboyants; b) n. 569/2022- construção de uma
quadra  poliesportiva  coberta  no  povoado  de
Ararapira; c) n. 570/2022- aumento de vagas so-
ciais para idosos nos abrigos da cidade, devido a
grande demanda; d) n. 571/2022- conclusão das
obras de pavimentação asfáltica na Alameda Di-
vonete Santiago e na Rua Eduardo Barbosa de
Souza (Bairro  Santiago),  trechos  compreendidos
entre a Avenida Belo Horizonte e a Rua Ponte Ter-
ra; e) n. 572/2022- celebração de convênio com
os  Sistemas  SESC  –  Serviço  Social  do  Comércio,
SESI – Serviço Social da Indústria e o SENAI – Servi -
ço Nacional de Aprendizagem Industrial, a fim de
disponibilizar cursos de profissionalização aos tra-
balhadores da indústria e do comércio, devido à
falta de profissionais qualificados para atender as
indústrias  que  estariam  instalando  em  Araguari;
19) Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Sebasti-
ão Joaquim Vieira/PSL:  n.  574/2022-  pagamento
de produtividade aos  servidores que exercem a
função de técnico em radiologia;  22)  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL: a) n. 576/2022- concessão de
reajuste  de salário  aos  conselheiros  tutelares  do
Município, fixando o piso salarial em três mil e qui -
nhentos reais; b) n. 577/2022- que seja inserido no
Centro  Educacional  Municipal  -  CEM  Professor
Hermenegildo Marques Veloso, o Programa Naci-
onal das Escolas Cívico-Militares, por ser a unida-
de que mais se aproxima dos critérios de avalia-
ção estabelecidos  na Portaria  n.  852,  de  28  de
outubro  de  2021;  c)  n.  578/2022-  instalação  de
lâmpadas de LED na Rua Alice Rocha Fernandes
(Bairro  Santiago);  d)  n.  579/2022-  instalação  de
placa demarcando  área  de  carga  e  descarga
em frente  ao  Posto  Lunasa  -  número  8  da  Rua

Coromandel  (Bairro  Amorim);  e)  n.  580/2022-
poda  das  árvores  na  confluência  da  Avenida
Coronel Theodolino Pereira de Araújo com a Rua
Avaré e com a Rua Carolina Marques, que estari -
am impedindo a visão dos condutores de carros
e de motos,  ao atravessarem a citada avenida;
f) n. 581/2022- constituição de comissão para dis-
cutir e avaliar a concessão de melhorias salariais
para os servidores públicos; g) n. 582/2022- reali-
zação  de  exame  oftalmológico  e  distribuição
gratuita de óculos de grau para os alunos rede
pública municipal  de ensino,  que apresentarem
problemas  de  visão  e  comprovarem não dispor
de condições financeiras para a aquisição; h) n.
583/2022-  pagamento  do  vale-alimentação  aos
conselheiros  tutelares,  conforme  previsão  legal;
21) Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Sebasti-
ão  Joaquim  Vieira/PSL,  Wilian  Marques  Postigo/
PL: n. 575/2022- maior divulgação nas redes soci-
ais da Prefeitura, sobre a taxa para descarte de
lixo no aterro sanitário, cobrada por peso, evitan-
do  que  a  pessoa  tome  conhecimento  do valor
cobrado somente no momento de descarregar o
lixo;  22)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian
Marques  Postigo/PL:  n.  584/2022-  realização  de
manutenção na ponte do Delegado, nas proximi-
dades da Fazenda da Regina, região da Bocaí-
na,  sentido  fazenda  Salatiel;  23)  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
585/2022- que seja dada continuidade ao serviço
de transporte municipal dos alunos do Distrito de
Amanhece que estudam na cidade, no período
noturno, nas redes municipal e estadual de ensi-
no; 24) Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Wili-
an Marques Postigo/PL: n. 586/2022- que seja dis-
ponibilizada uma van para efetuar  o  transporte
dos  alunos do Distrito  de Amanhece que fazem
acompanhamento na Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais - APAE; 25) Wilian Marques
Postigo/PL:  a)  n.  587/2022-  realização de manu-
tenção na ponte do Zé Luzia, na região da Patro-
na;  b)  n.  588/2022-  instalação  de  dez  manilhas
para  escoamento  de  água  no  cruzamento  da
Rua Padre  Mateus  com  a  MG-414,  na  sede  do
Distrito  de  Amanhece,  acesso  para  as  estradas
rurais de Ararapira e Bocaína; c) n. 589/2022- ins-
talação  de  lâmpadas  de  LED  na  Rua  Tamóios
(Bairro Amorim); 26)  Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,  Eunice
Maria  Mendes/PSB:  n.  591/2022-  encaminhando
para análise, anteprojeto de lei instituindo a Se-
mana de Combate e Prevenção a Violência Do-
méstica e Familiar Contra a Mulher; 27) Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:
n. 592/2022- maior agilidade no encaminhamen-
to  dos  pacientes  oncológicos  para  os  hospitais
especializados, pois alguns aguardam pelo aten-
dimento por mais de sessenta dias; 28) Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB:  a)  n.  593/2022-  que  sejam
designados vigias para a Policlínica e o Hospital
de  Campanha;  b)  n.  595/2022-  instalação  nas
academias  ao  ar  livre  de  aparelhos  adaptados
para  pessoas  com  deficiência;  c)  n.  596/2022-
execução do serviço de pintura estratigráfíca no
Bairro  Brasília,  inclusive  no  setor  do  Loteamento
Monte Moriá; d) n. 597/2022- implantação de si-

nalização no cruzamento da Rua São Francisco
com a Rua Israel Pinheiro, Bairros Brasília e Maria
Eugênia; e) n. 598/2022- celebração de parceria
pública/privada com a LD Celulose, visando o re-
cebimento, em doação, de cinquenta lixeiras se-
letivas  para  instalação  em  praças,  avenidas,
áreas  centrais  da  cidade  e  nos  distritos;  f)  n.
600/2022-  realização  de  reparos  na  ponte  do
Bom  Jardim,  MG-223,  quilômetro  79  -  sentido  a
Santa Luzia, entrada da fazenda Lugulu, próximo
ao Armazém do Rogério; g)  n. 601/2022- instala-
ção de lâmpadas de LED na Rua São Francisco
cruzamento com a Rua Israel Pinheiro, Bairros Bra-
sília e Maria Eugênia; h) n. 602/2022- construção
de meio-fio  em  frente  ao  número  5439  da  Rua
Abolição,  possibilitando que seja efetuado o re-
perfilamento da via; 29) Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB,  Renato  de  Almeida/PSC:  n.  594/2022-
contratação de um médico oftalmologista para
atender  a  demanda  reprimida,  e  considerando
que na Policlínica existe um consultório com toda
aparelhagem  necessária  para  o  atendimento;
30)  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.
604/2022- desenvolvimento de projeto que viabili -
ze o retomo dos jogos interclasses,  promovendo
a interação social dos alunos, fomentando o es-
porte e proporcionando inovação e lazer dentro
do ambiente  escolar;  b)  n.  605/2022-  execução
de obras  de canalização no Córrego Dâmasos,
em conjunto com as obras do Parque Linear do
Córrego Brejo Alegre, garantindo a preservação
do meio ambiente, prevenindo contra erosões e
evitando  o  despejo  irregular  de  resíduos;  c)  n.
606/2022-  realização de estudo técnico  visando
definir e sinalizar a prioridade de trânsito no cru-
zamento  da Avenida Tiradentes  com a Rua Sa-
muel Santos, pois a indefinição estaria provocan-
do insegurança nos que trafegam pela avenida
sentido convergente Praça Manoel  Bonito;  d) n.
607/2022- que nos termos do art. 24, inciso X, da
Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997-
Código de Trânsito Brasileiro, e do art.  14 da Lei
Municipal  n.  5.334,  de  10  de  fevereiro  de  2014,
seja permitido ao usuário do Sistema de Estacio-
namento Rotativo Remunerado - Zona Azul, den-
tro do prazo de validade das duas horas, estacio-
nar  em qualquer  outra vaga dentro do sistema,
visando desonerar o cidadão que paga duas ou
mais tarifas para estacionar em diferentes vagas
dentro  de  um  curto  espaço  de  tempo;  e)  n.
608/2022-  que verifique a  possibilidade legal  de
destinar  os  veículos  Fiat  Strada  RTH7G63  e
RTH7G64, pertencentes a frota da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, para uso da Secretaria Mu-
nicipal  de  Obras,  proporcionando  maior  celeri-
dade na prestação de serviços, inclusive no me-
lhoramento  das  estradas/pontes/mata-burros,
beneficiando  também  grande  parte  dos  estu-
dantes que estão na zona rural; 31) Clayton Fran-
cisco  Brazão/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patrio-
ta: n. 609/2022- construção de um estádio muni-
cipal;  32)  Clayton Francisco Brazão/PSC, Renato
de Almeida/PSC: n. 610/2022- designação de um
assistente  social  para  atender  na  Unidade  de
Pronto Atendimento - UPA, das vinte e duas horas
até as  seis  horas;  33)  Clayton Francisco Brazão/
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PSC:  a)  n.  611/2022-  realização de  estudo  para
construção de drenagem pluvial, asfaltamento e
extensão de rede elétrica nas Ruas Ivani da Silva
Santos, Lamunier Queiroz Lopes, na Avenida Nos-
sa Senhora da Penha esquina com a primeira via
citada; recapeamento da Rua Lourdes Rodrigues
da  Cunha;  b)  n.  612/2022-  recomposição  com
massa asfáltica no buraco existente na Rua Pa-
dre Nicácio, entre a Rua Bela Vista (Bairro Amo-
rim) e a Rua Modesto Borela (Bairro Milenium); c)
n. 613/2022- construção de uma usina de massa
asfáltica para a atender a grande demanda; d)
n. 614/2022- que sejam disponibilizados quites uni-
formes  (chuteira,  tênis,  camisa,  calção,  meias,
lanche)  e  álcool  em  gel  para  as  crianças  que
praticam esportes no Araguari Tênis Clube - ATC,
Zebra, Alarico Assumpção, CESAC I - Nestor Sca-
gliarini, CESAC II - Mané Preto, CESAC III - José Sil -
va  de  Lima,  CESAC IV  -  Jornalista  Mário  Nunes;
pintura dos vestiários, instalação de placa ou pin-
tura  na parte  externa  identificando o  nome do
complexo esportivo; e) n. 615/2022- que interce-
da junto a Liga Araguarina de Futebol para que
seja  perdoada  a  dívida  dos  clubes  do  futebol
amador; f) n. 617/2022- instalação de uma placa
contendo  o  projeto  de  reconstrução  da  Praça
Getúlio Vargas, para que a população tenha co-
nhecimento  da obra;  g)  n.  618/2022-  instalação
de lixeira na Praça da Constituição, nas proximi-
dades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA;
h) n. 619/2022- solucionar com urgência o proble-
ma  gerado  pelas  filas  nas  unidades  de  saúde,
durante a madrugada, aguardando pelo atendi-
mento debaixo de chuva; i)  n. 620/2022- execu-
ção do serviço de pintura estratigráfica nos Bair-
ros Novo Horizonte, Santiago (Loteamento Jóquei
Clube),  Amorim,  Brasília,  Maria  Eugênia;  j)  n.
621/2022- que informe o valor gasto com a obra
de  recapeamento  da  Avenida  Santos  Dumont,
especificando o tempo de  garantia  do  serviço;
34) Clayton Francisco Brazão/PSC, Denise Cristina
Lima de Andrade/PL: n. 616/2022- realização de
operação tapa-buraco na cratera que estaria se
formando na Rua Júlio César de Sousa (Bairro dos
Bosques),  e  de  vistoria  na  ponte  de  acesso  a
chácara Mantovani, que estaria caindo; 35)  Dé-
bora de Sousa Dau/PSC, Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Wilian  Marques  Postigo/PL:
n. 622/2022- instalação de brinquedos adaptados
para crianças com deficiência nos parques públi -
cos de Araguari;  pedido aos deputados estadu-
ais Noraldino Júnior,  Doorgal  de Andrada, e de-
putados  federais  José  Vitor  de  Resende Aguiar,
Lafayette  Andrada e Ricardo Izar,  para  a  apre-
sentação de emendas destinando recursos para
essa finalidade; 36)  Débora de Sousa Dau/PSC:
a) n. 624/2022- que sejam desenvolvidos projetos
para evitar os constantes alagamentos por falta
de escoamento de águas nas Ruas Formosa, Pla-
naltina e Alameda Eugênio Nasciutti (Bairro Maria
Eugênia), e nas Ruas Vinício Araújo e Maria Aba-
dia  Ferreira  (Bairro  Independência);  b)  n.
625/2022- esclarecimentos sobre a falta de clíni-
co  geral  para  atender  na  Unidade  Básica  de
Saúde  da  Família  do  Bairro  Goiás  parte  alta,  e
que  sejam  tomadas  providências  para  sanar  o

problema;  c)  n.  626/2022-  encaminhando  para
análise, anteprojeto de lei dispondo sobre a distri-
buição de absorventes higiênicos nas escolas mu-
nicipais;  d)  n.  627/2022-  recapeamento  asfáltico
da Rua Cia. de Dança Nação Negra, no Residen-
cial Madri. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB solicitou o envio de ofício de pêsames (reque-
rimento n. 539/2022) à família de Abadio Chiovat-
to. Os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos
solicitaram o envio de ofício de pêsames (requeri-
mento n. 540/2022) à família de Lenita Pereira Lo-
pes.  Os  Vereadores  Leonardo Rodrigues  da Silva
Neto/Republicanos  e  Paulo  César  Pereira/DEM
apresentaram o projeto de decreto  legislativo n.
9/2022, que “Concede o Título de Cidadão Hono-
rário  de  Araguari  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joa-
quim José de Sousa” – com apoio dos Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL. O Ve-
reador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos apresentou os projetos de decreto legislati-
vo: a) n. 10/2022, que “Concede o Título de Cida-
dão Honorário de Araguari  ao Excelentíssimo Se-
nhor  Sérgio Roger  Arrais  Torres  –  Tenente-Coronel
de  Engenharia  do  Exército  Brasileiro”;  b)  n.
11/2022, que “Concede o Título de Cidadão Hono-
rário de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Norber-
to Cândido da Silva Júnior – Major do Exército Bra-
sileiro.” O Vereador Renato de Almeida/PSC solici-
tou ao presidente da Câmara Municipal (requeri-
mento n. 556/2022), que seja formalizado o convê-
nio “Jovem Aprendiz”, possibilitando o trabalho na
estrutura do Poder Legislativo. Os Vereadores Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota e Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade solicitaram ao Departa-
mento de Edificações e Estradas de Rodagem de
Minas  Gerais  –  DER/MG  (requerimento  n.
573/2022), a urgente construção do trevo de aces-
so ao Distrito de Piracaíba e melhoria na sinaliza-
ção até a execução da obra. O Vereador Wilian
Marques Postigo/PL, por meio do requerimento n.
590/2022, convidou para fazer uso da tribuna livre
o comandante do Quinquagésimo Terceiro Bata-
lhão de Polícia Militar  de Minas  Gerais,  a  fim de
discorrer  sobre os  índices  criminais  em dois  mil  e
vinte e um. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB  apresentou  os  requerimentos:  a)  n.
599/2022, convidando para fazer uso da tribuna li-
vre um representante da direção da VLI Multinaci-
onal S.A., terminal integrador de Araguari, a fim de
prestar esclarecimentos sobre o trabalho realizado
para conter a cratera que invadiu a linha férrea,
ao lado do Bairro Milenium, sobre as medidas que
estariam sendo tomadas com relação as ruas no
entorno, que sofreram grande impacto na massa
asfáltica e rachaduras nas casas, bem como com
relação a recuperação da área na cabeceira do
Córrego Desamparo, atingida por uma voçoroca
e com  a  vegetação  devastada  pela  erosão;  b)
603/2022, solicitando o envio de ofício de pêsames
à família de Cândida Maria Firmino Costa. A Vere-
adora Denise  Cristina  Lima de  Andrade/PL  apre-
sentou as seguintes proposições: a)  requerimento
n. 518/2022, solicitando ao presidente da Câmara
Municipal que proceda a efetiva implantação da

Procuradoria Especial da Mulher, criada por meio
da Resolução n.  96,  de 29 de junho de 2021;  b)
moção de  aplauso  n.  11/2022,  ao  Ministério  ME-
VAM em Araguari  – plataforma apostólica e pro-
fética comandada pelo Apóstolo Douglas  Nunes
Rosa Júnior, pela iniciativa de formar um grupo de
WhatsApp com o objetivo de divulgar, diariamen-
te,  oportunidades de trabalho,  ajudando os  que
necessitam; c) projeto de lei n. 17/2022, que “Esta-
belece  prazo  para  que  a  Superintendência  de
Água e Esgoto – SAE e demais empresas públicas
ou privadas procedam à recuperação após dani-
ficarem vias públicas em Araguari”  –  com apoio
dos Vereadores Clayton Francisco Brazão/PSC, Eu-
nice  Maria  Mendes/PSB  e  Paulo  César  Pereira/
DEM. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB apre-
sentou as seguintes proposições:  a) requerimento
n.  520/2022,  solicitando  ao responsável  pela  De-
fensoria Pública em Araguari, Jefferson Guimarães
Soares,  a celebração de parceria com o Centro
Judiciário  de  Solução  de  Conflitos  e  Cidadania
(CEJUSC), objetivando realizar o “Mutirão das Fa-
mílias”, disponibilizando as pessoas em vulnerabili-
dade econômica acesso gratuito à Justiça e res-
gate  da  cidadania,  por  meio  de  conversão  de
união estável em casamento, formalização ou dis-
solução de união estável, divórcio extrajudicial/ju-
dicial, regularização de guarda e visitas de meno-
res,  bem como pedidos  de alimentos;  b)  projeto
de lei  n. 18/2022,  que “Modifica a denominação
da Rua Um, localizada no Distrito de Amanhece,
para  Rua  Teresinha  Campos.”  A  Vereadora  Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  o  Vereador  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade,  as  Vereadoras  Dé-
bora de Sousa Dau/PSC,  Denise  Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vere-
adores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo César
Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Wellington Resende da Silva/PL e Wilian  Marques
Postigo/PL,  apresentaram  o  requerimento  n.
628/2022, com aprovação tácita por conter núme-
ro regimental de assinaturas, solicitando a dispen-
sa dos interstícios regimentais para discussão e vo-
tação do projeto de lei complementar n. 3/2022. A
Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC solicitou a
Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  (requerimento  n.
623/2022),  a realização de rondas ostensivas  nos
Residenciais Madri e Monte Moriá, devido ao au-
mento das ocorrências de roubos e furtos às resi-
dências dos setores. As Vereadoras Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Paulo César  Perei-
ra/DEM  e  Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresenta-
ram o projeto de resolução n. 2/2022, que “Altera
a redação do parágrafo único do art. 152 da Re-
solução n.  99,  de 17  de dezembro de 2021,  que
dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Mu-
nicipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais”  –
com apoio dos Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL. IV- LEITURA
DE PARECERES- Os presidentes das comissões per-
manentes a seguir relacionadas encaminharam à
Mesa da Câmara pareceres aos projetos em tra-
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mitação,  conforme  disposto  no  art.  90  do  Regi-
mento Interno. A Comissão Permanente de Legis-
lação e Justiça emitiu pareceres pela aprovação
dos projetos: a) de lei complementar n. 3/2022 (al -
tera  Lei  n.  6.502,  de  20  de  dezembro  de  21021-
Fundação de Esportes e da Juventude); b) de re-
solução n. 1/2022 (altera Resolução n. 99, de 17 de
dezembro  de  2021-  Regimento  Interno  –  eleição
da Mesa  da  Câmara);  nos  citados  pareceres,  o
Vereador  Paulo  César  Pereira/DEM  assinou  em
substituição ao Vereador Marcus  Vinícius Duarte/
Republicanos  (ausente).  A Comissão Permanente
de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comér-
cio, Habitação, Política Urbana e Rural, emitiu pa-
recer  pela aprovação do projeto de lei  comple-
mentar n. 3/2022.  A Comissão Permanente de Fi-
nanças,  Orçamento e  Tomada de Contas  emitiu
parecer  pela aprovação do projeto de  lei  com-
plementar n. 3/2022, com o Vereador Wilian Mar-
ques Postigo/PL assinando em substituição ao Ve-
reador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos  (au-
sente). A Comissão Permanente de Esporte, Lazer
e Turismo emitiu parecer pela aprovação do proje-
to de lei complementar n. 3/2022, com o Vereador
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB assinando em substi-
tuição ao Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Pa-
triota  (ausente).  A  Comissão  Permanente  da  Ju-
ventude,  Direitos  Humanos  e  Igualdade  Racial
emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei
complementar  n.  3/2022.  A  Comissão  Especial,
composta pela Vereadora Eunice Maria Mendes/
PSB - presidente, e pelos Vereadores Clayton Fran-
cisco  Brazão/PSC -  vice-presidente  e  Wilian  Mar-
ques Postigo/PL - membro (em substituição a Vere-
adora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB), emitiu pa-
recer pela aprovação do projeto de resolução n.
1/2022. VI- ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se
inscritos e dispensaram o uso da palavra, a Verea-
dora Denise Cristina Lima de Andrade/PL,  Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wi-
lian Marques Postigo/PL, Vereadora Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB, Vereadores Cláudio Coelho Pe-
reira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC,
Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC. VII- SEGUN-
DA  CHAMADA-  Responderam  a  Vereadora  Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio
Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/
PSC,  Denise  Cristina Lima de Andrade/PL,  Eunice
Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sou-
sa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Re-
nato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota,  Sebastião Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wellington Resende
da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII- DISCUS-
SÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  PROJETOS  EM  PAUTA-  En-
contravam-se na pauta desta sessão ordinária os
projetos  a  seguir  relacionados;  antecedendo
cada votação, foi anunciada a discussão da ma-
téria. Os projetos de decreto legislativo n.s 3/2022
e 4/2022 (de autoria do Vereador Clayton Francis-
co  Brazão/PSC),  foram  aprovados  por  quatorze
votos, assim como correspondentes pareceres da

Comissão Permanente de Legislação e Justiça, da
Comissão Especial e da Comissão Permanente de
Redação, sendo que referidos projetos, promulga-
dos  pelo presidente da Câmara,  foram converti-
dos respectivamente nos Decretos Legislativos: a)
n. 1.168, de 15 de fevereiro de 2022, que “Conce-
de o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssi-
mo Senhor Weuler Santos Donato”; b) n. 1.169, de
15 de fevereiro de 2022, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Re-
bert Borges Lemos.” Prosseguindo, o plenário apre-
ciou  o  projeto  de  decreto  legislativo  5/2022,  de
autoria da Comissão Permanente de Finanças, Or-
çamento e Tomada de Contas, apresentado após
análise do parecer prévio emitido pelo Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas
do  Poder  Executivo  do  Município  de  Araguari-
exercício  de  dois  mil  e  dezessete,  processo  n.
1.046.822,  encaminhado  por  meio  do  ofício  n.
18.404/2021,  da  Coordenadoria  de  Pós-Delibera-
ção. Em votação o projeto de decreto legislativo
n. 5/2022, foram aprovados por quatorze votos: a)
pareceres  da  Comissão  Permanente  de  Legisla-
ção e Justiça e da Comissão Especial;  b) projeto
de  decreto  legislativo  n.  5/2022  e  o  parecer  da
Comissão Permanente de Redação que, após efe-
tuar as necessárias correções quanto aos aspectos
gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto fi-
nal  no  parecer,  sendo  a  matéria,  promulgada
pelo presidente da Câmara, convertida no Decre-
to legislativo n. 1.170, de 15 de fevereiro de 2022,
que “Aprova as contas do Poder Executivo do Mu-
nicípio de Araguari, Estado de Minas Gerais, relati-
vas ao exercício de 2017 (dois  mil  e dezessete).”
No  parecer  da  Comissão  Permanente  de  Reda-
ção ao supracitado projeto de decreto legislativo,
a  Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC  assinou
em substituição  ao Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL (membro da Comissão Permanente da
Comissão de Finanças). Os projetos de decreto le-
gislativo n. 6/2022 (de autoria da Vereadora Euni-
ce Maria Mendes/PSB e do Vereador  Renato de
Almeida/PSC) e n. 8/2022 (de autoria da Vereado-
ra Denise Cristina Lima de Andrade/PL e do Verea-
dor  Paulo  César  Pereira/DEM),  foram  aprovados
por  quatorze votos,  assim como correspondentes
pareceres  da  Comissão  Permanente  de  Legisla-
ção e Justiça, da Comissão Especial e da Comis-
são Permanente de Redação, sendo que referidos
projetos, promulgados pelo presidente da Câma-
ra, foram convertidos respectivamente nos Decre-
tos Legislativos: a) n. 1.171, de 15 de fevereiro de
2022, que “Concede o Título de Cidadã Honorária
de Araguari  a Excelentíssima Senhora Milena An-
drade Pedrosa”; b) n. 1.172, de 15 de fevereiro de
2022, que “Concede o Título de Cidadão Honorá-
rio de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Luiz Car-
los Salgado.” Em votação o projeto de lei comple-
mentar n. 3/2022, de autoria do Executivo, foram
aprovados  por  quatorze  votos:  a)  pareceres  das
Comissões  Permanentes  de  Legislação e  Justiça,
de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comér-
cio, Habitação, Política Urbana e Rural, de Finan-
ças, Orçamento e Tomada de Contas, de Esporte,
Lazer e Turismo, da Juventude, Direitos Humanos e
Igualdade Racial; b) projeto de lei complementar

n.  3/2022  e  o  parecer  da Comissão  Permanente
de Redação que, após efetuar as necessárias cor-
reções quanto aos aspectos gramatical e lógico,
registrou  a  íntegra  do  texto  final  no  parecer  e
transformou  esse  na  Proposição  de  Lei  Comple-
mentar n. 3, de 15 de fevereiro de 2022, que “Pro-
move alterações na Lei n. 6.502, de 20 de dezem-
bro de 2021, que criou a Fundação de Esportes e
da Juventude do Município de Araguari, transfor-
ma  a  mencionada  entidade  do  poder  público
municipal  em Fundação Municipal  de Esportes  e
Paradesporto –  FAMEP,  e  transforma ainda a Se-
cretaria  Municipal  de  Políticas  Sobre  Drogas  em
Secretaria Municipal da Juventude e Políticas So-
bre Drogas, e dá outras providências.” IX- DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi
aprovada sem restrições, por quatorze votos, a ata
da sessão ordinária da Câmara, realizada no dia
oito de fevereiro de dois mil  e vinte e um. X- DIS-
CUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram
aprovados  por  quatorze  votos:  a)  requerimentos
n.s 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522,
523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 558, 559, 560, 561, 572, 563, 564, 565, 566,
567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622,
623, 624, 625, 626, 627/2022; b) moção de aplauso
n.  11/2022.  XI-  ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO-  Ficaram para  a  ordem do dia  da próxima
sessão  da  Câmara,  extraordinária,  a  apresenta-
ção  de  projeto  de  decreto  legislativo  referente
ao “Diploma de Mérito em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher” e a apreciação do pro-
jeto de lei n. 15/2022. XII-  CHAMADA FINAL- Res-
ponderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB,  os  Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/
Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC,  as
Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Men-
des/PSB,  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa Rodri-
gues/PSB,  Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de
Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Se-
bastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebas-
tião  Joaquim Vieira/PSL,  Wellington  Resende  da
Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL;  ausentes  na
sessão os Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota. O
presidente Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos  agradeceu  a  presença  de  todos,
convocou os vereadores para a próxima sessão
da Câmara, extraordinária, a realizar-se às nove
horas  do  dia  dezoito  de  fevereiro  do  corrente
ano; e, às doze horas e quinze minutos, declarou
encerrada a sessão.  Câmara Municipal  de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, em 15 de fevereiro
de 2022. Ata aprovada sem restrições, por quinze
votos.  Sala  das  sessões,  em  22  de  fevereiro  de
2022.   Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos-presidente;   -  Vereador  Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL- primeiro-secretário.

EXPEDIENTE:
Presidente: Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Consultor Jurídico: Dr. Hamilton Flávio de Lima

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Rua Cel. José Ferreira Alves, 758, Centro
Araguari, Minas Gerais. (34)3249-1100

www.araguari.mg.leg.br - diario@araguari.mg.leg.br 

Instituído pela Lei nº 5949, de 16 de outubro de 2017

Documento Eletrônico

 Assinado digitalmente com 
certificação ICP-Brasil.

Para verificar a validade: 
https://verificador.iti.gov.br/

http://www.araguari.mg.leg.br/

		2022-03-04T17:18:07-0300
	zelap




